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Memorando nº 501 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX
Maceió, 28 de abril de 2022.

Para: Secretaria de Administração

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIC - 33.90.30.17

 

 
 
 

Senhor Secretário de Administração,
 
 
Seguem Termo de Referência (1054444) e ANEXO

ÚNICO (1061729), visando a aquisição de material de
consumo de TIC, para o ano de 2022/2023.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 26/05/2022, às 19:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1054443 e o código CRC 4836A11D.

0004049-14.2022.6.02.8000 1054443v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 
 

1. OBJETO – Aquisição de material de consumo de TIC
(33.90.30.17), para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de
2022/2023, conforme ANEXO ÚNICO 1061729. A aquisição faz parte
do planejamento anual de contratações PAC 2022- SEALMOX - JCGA
, SEI 0007920-86.2021.6.02.8000 .
    1.1. A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com
adjudicação por menor preço por ITEM, Ata de Registro de Preços.
    1.2. A Ata terá duração de 12 meses
    1.3  Justifica-se a aquisição via Registro de Preços pois, em
considerando a natureza do objeto e ainda a implementação do
teletrabalho, o uso acentuado dos sistemas eletrônicos e ainda o
advento da Portaria Presidência nº 40/2020 - AEP, que em seu
capítulo II trata exclusivamente da racionalização do uso de papéis
para impressão, o que repercutirá em menor consumo de toners,
tudo isso nos impossibilita  de "definir previamente o quantitativo a
ser demandado pela Administração", sendo mais seguro tratar a
aquisição mediante ARP, conforme dispõe o Decreto nº 7.892/2013,
em seu Art. 3º, IV.
       
2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
     2.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta
conformidade com o termo de referência, edital de licitação e anexos
respectivos.
     2.2 – Substituir às suas expensas
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 15 dias corridos.
     2.3 – Acondicionar o material/produto constante deste
Instrumento, obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não
danificadas, originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo
vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.
       2.3.1 – As embalagens deverão conter todas as informações
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências
impostas por órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo
com a legislação vigente.
       2.3.2 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme
o caso, as seguintes informações:
               2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido,

Termo de Referência SEALMOX 1054444         SEI 0004049-14.2022.6.02.8000 / pg. 2



data de fabricação e vencimento ou período de validade
               2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente
atualizado.
               2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde
               2.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao
consumidor (SAC)
     2.6 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.
     2.7 – Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por
email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as
Notas de Empenho.
     2.8 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.
 
3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
     3.1 - A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento
da Nota de Empenho encaminhada por e–mail;
     3.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL,
situada à Rua Coronel Pedro Lima, 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL,
CEP 57022–220, no horário das 08 às 18 horas, das segundas às
quintas-feiras e das 8h às 16h às sextas–feiras.
 
4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias
úteis após o recebimento provisório na nota fiscal. Constatada a
conformidade, será recebido definitivamente e encaminhado para
pagamento.
 
5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
    A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará
sujeita à aplicação de multa de mora e convencional, variável de
acordo com a gravidade dos casos a seguir:
    5.1 -
 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s),
recaindo sobre este(s) a multa constante no item 5.4, sem prejuízo da
rescisão unilateral da avença;
    5.2 -
 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja
cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após
o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;
    5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de
inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o
atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto no item
5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado
estabelecido no item 5.2;
    5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de
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Empenho.
Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art.
87 da Lei 8.666/1993.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
limite de 10% do valor total do contrato celebrado.
 
6. - DO PAGAMENTO
     6.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem
bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o
envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), devidamente atestada(s)
pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL.
     6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do
pagamento.
     6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
     6.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções
e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
     6.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à
nota fiscal documento que comprove a opção, no modelo determinado
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que não incidam
retenções indesejáveis.
     6.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro
dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o
contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da
seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)/365
I= (6/100)/365
I = 0,0001644
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
 
7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS
     7.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das
notas fiscais serão exercidas pelos servidores da seção de
almoxarifado. 
           
8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens
sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
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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 26/05/2022, às 19:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1054444 e o código CRC 3186850B.

0004049-14.2022.6.02.8000 1054444v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

 
 

ÚNICO

ITEM DESCRIÇÃO UNID. TOTAL REGISTRADO

1 TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-
4833FD. Ref. MLT-D205L, cor preta. Unidade 150

2 TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-
M4070FR. Ref. MLT-D203U, cor preta. Unidade 150

3 TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-
5637FR e ML3710ND. Ref. MLT-D205E, cor preta. Unidade 150

4
TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
OKIDATA ES4172LP MFP . Cor preta. Capacidade
de impressão de 10.000 páginas, estimado com
base na ISO/IEC NBR19752.

Unidade 130

5
CILINDRO DE IMPRESSÃO para 30.000
páginas, para a MULTIFUNCIONAL OKIDATA
ES4172LP MFP. Cód 44574317. 

Unidade 80

6
CILINDRO DE IMPRESSÃO para 20.000
páginas, para a MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-
4833FD. Ref. MLT-D205L. 

Unidade 80

7
CILINDRO DE IMPRESSÃO para 20.000
páginas, para a MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-
M4070FR. Ref. MLT-D203U.  

Unidade 80

8
CILINDRO DE IMPRESSÃO para 20.000
páginas, para a MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-
5637FR e ML3710ND. Ref. MLT-D205E.  

Unidade 80
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9
FITAS PARA IMPRESSORA EPSON LQ 590. Ref
da Fita Original S015337, confeccionada em
nylon, com 17m.

Unidade 500

10
TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET
PRO M428FDW, Original HP, CF258X, cor Preta,
para 10.000 páginas.

Unidade 100

*Os itens 1 a 8 poderão ser do tipo original ou similar (não recondicionado e
não remanufaturado).

** O item 10 deve ser ORIGINAL HP.

*** Garantia/Validade mínima para todos os
produtos: 11 meses a partir da entrega, prevalecendo a do fabricante, se
maior.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 26/05/2022, às 19:43, 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
1061729 e o código CRC 3523D90D.

0004049-14.2022.6.02.8000 1061729v19
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de maio de 2022.
À COMAP.
 
 
Senhora Coordenadora,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao Memorando

501 da SEALMOX (doc. 1054443), para solicitar que, devido a
natureza dos itens constantes do Termo de Referência SEALMOX
(doc. 1054444), e seu Anexo Único (doc. 1061729), seja avaliada a
necessidade de se incluir no referido TR os requisitos de qualificação
técnica, a fim de subsidiar a pretendida aquisição.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/05/2022, às 21:47, 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
1075777 e o código CRC F97950C1.

0004049-14.2022.6.02.8000 1075777v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de maio de 2022.
 
 
À SEALMOX, para manifestação sobre a necessidade ou

não de requisito de qualificação técnica para a aquisição dos itens,
caso positivo, deve-se fazer os devidos ajustes no Termo de
Referência SEALMOX 1054444.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 02/06/2022, às 17:09, 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
1076797 e o código CRC 703CC9DC.

0004049-14.2022.6.02.8000 1076797v1
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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 junho de 2022.

 

 

 

Senhora Coordenadora,
 
 
Em atendimento ao Despacho COMAP (1076797)

segue novo termo de referência (1080878) acrescido do item
2. DA HABILITAÇÃO e subitens 2.1 e 2.2, para a devida
análise do Sr. Secretário de Administração.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 02/06/2022, às 18:09, 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
1080858 e o código CRC 898978BE.

0004049-14.2022.6.02.8000 1080858v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 
 

1. OBJETO – Aquisição de material de consumo de TIC (33.90.30.17), para
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades
no exercício de 2022/2023, conforme ANEXO ÚNICO 1061729. A aquisição faz parte
do planejamento anual de contratações PAC 2022- SEALMOX - JCGA , SEI 0007920-
86.2021.6.02.8000 .

    1.1. A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação por
menor preço por ITEM, Ata de Registro de Preços.

    1.2. A Ata terá duração de 12 meses

    1.3  Justifica-se a aquisição via Registro de Preços pois, em considerando a natureza
do objeto e ainda a implementação do teletrabalho, o uso acentuado dos sistemas
eletrônicos e ainda o advento da Portaria Presidência nº 40/2020 - AEP, que em seu
capítulo II trata exclusivamente da racionalização do uso de papéis para impressão, o
que repercutirá em menor consumo de toners, tudo isso nos impossibilita  de "definir
previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração", sendo mais seguro
tratar a aquisição mediante ARP, conforme dispõe o Decreto nº 7.892/2013, em seu
Art. 3º, IV. 

2. DA HABILITAÇÃO:

2.1 O licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica que comprove sua
empresa já entregou produtos similares aos que estão sendo solicitados no edital, em
quantitativos superiores a 50% do total de cada item; Ainda, deverá constar no
atestado que os itens entregues atenderam satisfatoriamente às necessidades do
contratante;

2.2 Especialmente para o item 10, por ser item original de fábrica, o licitante deverá
apresentar atestado que comprove que já entregou produtos originais HP. 

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

     3.2 – Substituir às suas expensas
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 15 dias corridos.

     3.3– Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento,
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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.

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

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

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

               3.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.

               3.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde

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

     3.6 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

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

     3.8 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

   4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

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

     4.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Rua
Coronel Pedro Lima, 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 57022–220, no horário das 08
às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 8h às 16h às sextas–feiras.

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

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

    6.1 -
 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante no item 5.4, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

    6.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada
a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução
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parcial do contrato;

    6.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial
da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido no item 5.2;

    6.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.

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

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

7. - DO PAGAMENTO

     7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s)
fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL.

     7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

     7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

     7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

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

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

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

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

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)/365

I= (6/100)/365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
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8. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

     8.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais
serão exercidas pelos servidores da seção de almoxarifado.       

9. 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 02/06/2022, às 18:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1080878 e o código CRC 32A910F3.

0004049-14.2022.6.02.8000 1080878v3
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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 junho de 2022.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário, 
 
Em atendimento ao Despacho GSAD 1075777, a

Senhora Chefe da SEALMOX procedeu aos ajustes constantes
do Termo de Referência SEALMOX 1076797 e, nesse sentido,
encaminho os presentes autos para análise e deliberação de
Vossa Senhoria.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 02/06/2022, às 18:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1080952 e o código CRC 01C3DA3A.

0004049-14.2022.6.02.8000 1080952v1
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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.
 
 
Devolvo os presentes autos, à SEALMOX, a pedido.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 03/06/2022, às 10:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1081474 e o código CRC 5596DD49.

0004049-14.2022.6.02.8000 1081474v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 
 

1. OBJETO – Aquisição de material de consumo de TIC (33.90.30.17), para
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades
no exercício de 2022/2023, conforme ANEXO ÚNICO 1061729. A aquisição faz parte
do planejamento anual de contratações PAC 2022- SEALMOX - JCGA , SEI 0007920-
86.2021.6.02.8000 .

    1.1. A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação por
menor preço por ITEM, Ata de Registro de Preços.

    1.2. A Ata terá duração de 12 meses

    1.3  Justifica-se a aquisição via Registro de Preços pois, em considerando a natureza
do objeto e ainda a implementação do teletrabalho, o uso acentuado dos sistemas
eletrônicos e ainda o advento da Portaria Presidência nº 40/2020 - AEP, que em seu
capítulo II trata exclusivamente da racionalização do uso de papéis para impressão, o
que repercutirá em menor consumo de toners, tudo isso nos impossibilita  de "definir
previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração", sendo mais seguro
tratar a aquisição mediante ARP, conforme dispõe o Decreto nº 7.892/2013, em seu
Art. 3º, IV. 

2. DA HABILITAÇÃO:

2.1 O licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica que comprove sua
empresa já entregou produtos similares aos que estão sendo solicitados no edital, em
quantitativos de até 50% do total da ATA; Ainda, deverá constar no atestado que os
itens entregues atenderam satisfatoriamente às necessidades do contratante;

2.2 Especialmente para o item 10, por ser item original de fábrica, o licitante deverá
apresentar atestado que comprove que já entregou produtos originais HP. 

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

     3.2 – Substituir às suas expensas
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 15 dias corridos.

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

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

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

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

               3.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.

               3.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde

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

     3.6 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

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

     3.8 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

   4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

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

     4.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Rua
Coronel Pedro Lima, 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 57022–220, no horário das 08
às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 8h às 16h às sextas–feiras.

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

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

    6.1 -
 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante no item 5.4, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

    6.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada
a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução
parcial do contrato;
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    6.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial
da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido no item 5.2;

    6.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.

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

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

7. - DO PAGAMENTO

     7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s)
fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL.

     7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

     7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

     7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

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

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

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

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

VP = Valor da parcela a ser paga;

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)/365

I= (6/100)/365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

Termo de Referência SEALMOX 1081552         SEI 0004049-14.2022.6.02.8000 / pg. 19



8. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

     8.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais
serão exercidas pelos servidores da seção de almoxarifado.       

9. 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 03/06/2022, às 11:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1081552 e o código CRC 19FC26E0.

0004049-14.2022.6.02.8000 1081552v2
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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.
 
 
Senhora Coordenadora,
 
 
Em atendimento ao Despacho COMAP (1076797)

segue novo termo de referência (1081552) acrescido do item
2. DA HABILITAÇÃO e subitens 2.1 e 2.2, para a devida
análise do Sr. Secretário de Administração.

Solicitamos desconsiderar o TR de evento
(1080878). 

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 03/06/2022, às 11:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1081569 e o código CRC C361140A.

0004049-14.2022.6.02.8000 1081569v1
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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.
 
À SAD
 
Senhor Secretário, 
 
Torno sem efeito o Despacho COMAP 1080952.
 
Em atendimento ao Despacho GSAD 1075777, a

Senhora Chefe da SEALMOX procedeu aos ajustes constantes
do Termo de Referência SEALMOX 1081552 e, nesse sentido,
encaminho os presentes autos para análise e deliberação de
Vossa Senhoria.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 03/06/2022, às 15:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1081878 e o código CRC 6F11E0AD.

0004049-14.2022.6.02.8000 1081878v1
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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.
Promovidos os ajustes assinalados no Despacho

GSAD 1075777, aprovo o termo de referência, na versão de
evento 1081552 e submeto os autos ao Sr. Diretor-Geral, em
observância ao disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº
15.787, de 15/2/2017.  

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/06/2022, às 15:13, 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
1081886 e o código CRC B7B30DBA.

0004049-14.2022.6.02.8000 1081886v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de junho de 2022.
Tendo em vista a aprovação do Termo de Referência

(1081552) pela SAD (1081886), faço remessa destes autos à COMAP,
para prosseguimento do feito.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 06/06/2022, às 17:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1082456 e o código CRC D429E701.

0004049-14.2022.6.02.8000 1082456v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de junho de 2022.

 

À SEIC
 
Senhora Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 1082456, encaminho os

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

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 07/06/2022, às 13:12, 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
1082994 e o código CRC 310E0A4B.

0004049-14.2022.6.02.8000 1082994v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de junho de 2022.
À SEALMOX,
 
Em pesquisa de mercado, não conseguimos

localizar fita compatível para impressora EPSON LQ-590 com
17 metros de comprimento - Item 9, apenas a original,
encontrando-se de 12 e 14 metros, das marcas Masterprint e
Texprint, respectivamente.

Desta forma, no intuinto de ampliarmos a
competição, questionamos a possibilidade de ajuste na
especificação do citado item.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 08/06/2022, às 11:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1083688 e o código CRC BF57D904.

0004049-14.2022.6.02.8000 1083688v1
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Anexo

Anexo

 

 

ÚNICO

ITEM DESCRIÇÃO UNID. TOTAL REGISTRADO

1 TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-
4833FD. Ref. MLT-D205L, cor preta. Unidade 150

2 TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-
M4070FR. Ref. MLT-D203U, cor preta. Unidade 150

3 TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-
5637FR e ML3710ND. Ref. MLT-D205E, cor preta. Unidade 150

4
TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
OKIDATA ES4172LP MFP . Cor preta. Capacidade
de impressão de 10.000 páginas, estimado com
base na ISO/IEC NBR19752.

Unidade 130

5
CILINDRO DE IMPRESSÃO para 30.000
páginas, para a MULTIFUNCIONAL OKIDATA
ES4172LP MFP. Cód 44574317. 

Unidade 80

6
CILINDRO DE IMPRESSÃO para 20.000
páginas, para a MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-
4833FD. Ref. MLT-D205L. 

Unidade 80

7
CILINDRO DE IMPRESSÃO para 20.000
páginas, para a MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-
M4070FR. Ref. MLT-D203U.  

Unidade 80

CILINDRO DE IMPRESSÃO para 20.000
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8 páginas, para a MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-
5637FR e ML3710ND. Ref. MLT-D205E.  

Unidade 80

9
FITAS PARA IMPRESSORA EPSON LQ 590. Ref
da Fita Original S015337, confeccionada em
nylon, com no mínimo 12 metros.

Unidade 500

10
TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET
PRO M428FDW, Original HP, CF258X, cor Preta,
para 10.000 páginas.

Unidade 100

*Os itens 1 a 8 poderão ser do tipo original ou similar (não recondicionado e
não remanufaturado).

** O item 10 deve ser ORIGINAL HP.

*** Garantia/Validade mínima para todos os
produtos: 11 meses a partir da entrega, prevalecendo a do fabricante, se
maior.

 

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO CARLOS LIMA CAVALCANTE,
Técnico Judiciário, em 08/06/2022, às 17:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1084128 e o código CRC B866274F.

0004049-14.2022.6.02.8000 1084128v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de junho de 2022.
À SEIC,
Retornamos os autos com a alteração no Anexo

Único, evento 1084128.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO CARLOS LIMA CAVALCANTE,
Técnico Judiciário, em 08/06/2022, às 17:13, 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
1084136 e o código CRC 0033E778.

0004049-14.2022.6.02.8000 1084136v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de junho de 2022.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aquisição de material de consumo de

TIC (33.90.30.17), para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades, de
acordo com especificações constantes de Termo de Referência
e Anexo Único (1081552 e 1084128).

Vieram os autos para as providências contidas no
art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, em atendimento
ao determinado pela Diretoria-Geral, Despacho COMAP -
 1082994.

Quanto às atribuições desta Seção, aplicam-se os
incisos I e II do citado artigo, correspondendo à estimativa de
preço e sugestão de tipo e modalidade de licitação, eventual
dispensa ou inexigibilidade.

Para tanto, foi efetuada pesquisa na plataforma
banco de preços, buscando-se propostas vencedoras de
licitações ocorridas nos últimos 180 (cento e oitenta) dias,
com objetos semelhantes, bem como, para alguns itens, fez-se
necessário ampliar a busca em páginas eletrônicas de lojas
especializadas, totalizando o montante de R$ 157.772,97
(cento e cinquenta e sete mil setecentos e setenta e dois reais
e noventa e sete centavos), para todos os itens, a seguir.

Item Descrição Qtde CATMAT Valor
Unitário Total

1 TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 
SCX-4833FD. Ref. MLT-D205L, cor preta. 150 416089 R$

56,72
R$

8.508,00

2 TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 
SL-M4070FR. Ref. MLT-D203U, cor preta. 150 439096 R$

66,03
R$

9.904,50

3
TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-

5637FR
 e ML3710ND. Ref. MLT-D205E, cor preta.

150 439435 R$
81,02

R$
12.153,00

4

TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
OKIDATA

ES4172LP MFP. Cor preta. Capacidade de
impressão de 10.000 páginas,

estimado com base na ISO/IEC NBR19752.

130 447992 R$
80,26

R$
10.433,80

5
CILINDRO DE IMPRESSÃO para 30.000

páginas, para a
MULTIFUNCIONAL OKIDATA ES4172LP MFP. 80 459994 R$

360,30
R$

28.824,00
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Cód 44574317. 

6
CILINDRO DE IMPRESSÃO para 20.000

páginas, para a
MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4833FD. Ref.

MLT-D205L. 
80 399147 R$

12,83
R$

1.026,13

7
CILINDRO DE IMPRESSÃO para 20.000

páginas, para a
MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-M4070FR. Ref.

MLT-D203U.  
80 399147 R$

10,28
R$

822,40

8
CILINDRO DE IMPRESSÃO para 20.000

páginas, para a
MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-

5637FR e ML3710ND. Ref. MLT-D205E.  
80 399147 R$

12,83
R$

1.026,13

9
FITAS PARA IMPRESSORA EPSON LQ 590. Ref da

Fita
Original S015337, confeccionada em nylon, com

no mínimo 12 metros.
500 364423 R$

16,89
R$

8.445,00

10
TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET

PRO
 M428FDW, Original HP, CF258X, cor Preta, para

10.000 páginas.
100 485705 R$

766,30
R$

76.630,00

Total R$ 157.772,97

Desta forma, sugerimos, s.m.j, a realização de
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, mediante registro
de preços, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos nº  7.892/2013 e 10.024/2019,
com participação exclusiva de microempresas e empresas de
pequeno porte para todos os itens.

Por oportuno, registramos que, por falta de
localização de CATMAT específico, alguns foram informados a
partir da similaridade de especificação, ressaltando a
importância de apresentação de cláusula informado
que qualquer divergência entre a especificação do CATMAT e
a do Edital, prevalecerá a especificação do Edital. 

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 09/06/2022, às 15:13, 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
1086134 e o código CRC 8A0A8DB3.

0004049-14.2022.6.02.8000 1086134v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de junho de 2022.

 

À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Tratam os presentes autos de aquisição de material de

consumo de TIC , para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de
2022/2023, mediante sistema de registro de preços, de acordo com o
Termo de Referência SEALMOX 1081552, Anexo Único, 1084128.

 
Constam deste feito a aprovação do Termo de Referência,

Despacho GSAD 1081886, bem como a pesquisa de preços, Despacho
SEIC 1086134.

 
Nesse sentido, dando continuidade ao trâmite,

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

 
Concomitantemente, à SAD para autorização de IRP.
 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 09/06/2022, às 15:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1086485 e o código CRC 99710652.

0004049-14.2022.6.02.8000 1086485v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de junho de 2022.
 
 
À SLC, para divulgação da IRP.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/06/2022, 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
1086631 e o código CRC BDEB7B96.

0004049-14.2022.6.02.8000 1086631v1
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 Ambiente: PRODUÇÃO Gerenciar Fases da IRP 21/06/2022 14:58:27 

Dados da IRP

Órgão da UASG UASG Gerenciadora *  N° da IRP
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGO  TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGO   70011 - 00019/2022 - Aberta
Data Provável da Licitação Fase Atual
22/08/2022 Aberta
Data Limite para Confirmação de Participação Data Limite para Envio de Propostas

05/07/2022
Objeto da IRP
Registro de Preços de material de consumo de TIC.

Dados do Gerenciamento de Fase da IRP
Voltar para Fase

Selecione
 
Data Limite para Envio de Propostas

 Apenas Prorrogar? 05/07/2022  
 

 Prorrogar Data para Confirmação de Participação  
 
* Justificativa para Alteração

300 caracter(es) disponível(eis)

Itens da IRP
N°
do

Item
Tipo de

Item Item Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Valor Unitário
Estimado (R$)

UASG - Município/UF de Entrega -
Quantidade Situação

1 Material 416089-Cartucho toner
impressora samsung Unidade Menor Preço 56,7200

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DE ALAGOAS

Maceió/AL 150 Aberto

2 Material 439096-Cartucho Toner
Impressora Samsung Unidade Menor Preço 66,0300

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DE ALAGOAS

Maceió/AL 150 Aberto

3 Material 439435-Cartucho toner
impressora samsung Unidade Menor Preço 81,0200

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DE ALAGOAS

Maceió/AL 150 Aberto

4 Material 447992-Cartucho toner
impressora okidata Unidade Menor Preço 80,2600

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DE ALAGOAS

Maceió/AL 130 Aberto

5 Material
459994-Cilindro
Máquina Impressora /
Copiadora

Unidade Menor Preço 360,3000

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DE ALAGOAS

Maceió/AL 80 Aberto

6 Material
399147-Cilindro
Máquina Impressora /
Copiadora

Unidade Menor Preço 12,8300

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DE ALAGOAS

Maceió/AL 80 Aberto

7 Material
399147-Cilindro
Máquina Impressora /
Copiadora

Unidade Menor Preço 10,2800

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DE ALAGOAS

Maceió/AL 80 Aberto

8 Material
399147-Cilindro
Máquina Impressora /
Copiadora

Unidade Menor Preço 12,8300

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DE ALAGOAS

Maceió/AL 80 Aberto

9 Material 364423-Fita Impressora Unidade Menor Preço 16,8900

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DE ALAGOAS

Maceió/AL 500 Aberto

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP 
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N°
do

Item
Tipo de

Item Item Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Valor Unitário
Estimado (R$)

UASG - Município/UF de Entrega -
Quantidade Situação

10 Material 485705-Cartucho toner
impressora hp Unidade Menor Preço 766,3000

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL
DE ALAGOAS

Maceió/AL 100 Aberto

10 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Reabrir Fase do Item

Confirmar

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002222  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº: 0004049-14.2022.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2022 
Horário Abertura: XX horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 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 POR ITEM, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de consumo – 
processamento de dados (toners e cilindros de impressão), tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de 
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas 
posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e 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 o Registro de Preços de material de consumo – 
processamento de dados (toners e cilindros de impressão), para atender às Unidades da 
Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2022/2023, 
conforme especificações descritas neste edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório será de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial da 
União. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no 
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.  
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
 

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

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

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

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

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

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

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

dissolução ou liquidação; 

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

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 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). 

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

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  
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a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

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

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

de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 

certame. 

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

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

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de     

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

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

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

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

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

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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

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

transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

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

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

6.1.  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.  

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

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

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

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

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

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

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

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

desconexão.  

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

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

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

negociação e julgamento da proposta. 

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

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

a) Valor unitário de cada item ofertado; 

b) Descrição detalhada de cada item ofertado, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I-A;  

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

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

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

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

data de sua apresentação.  

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

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

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 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. 

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

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

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

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

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

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência.  

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

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
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8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

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

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item ofertado. 
 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

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

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

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

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

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

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

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

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

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

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

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 
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atender às exigências de habilitação. 

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

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

próprio do sistema. 

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

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

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

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

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

sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

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

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

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

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

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

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

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

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

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

dentre as propostas empatadas.  
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8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

pelos demais licitantes. 

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

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

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

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

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

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

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

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

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

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

preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão disponíveis no 
Anexo I-A, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 

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

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

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

que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

Minuta de edital (1109535)         SEI 0004049-14.2022.6.02.8000 / pg. 51



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

9.6.  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.  

9.6.1. 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.  

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

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

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

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

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

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

data e horário para a sua continuidade. 

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

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

item 8.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

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: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

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

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
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sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

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

qual seja sócio majoritário. 

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

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

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

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

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

por falta de condição de participação. 

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

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. 

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

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

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

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

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

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

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

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

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

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

documentação atualizada. 

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

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

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 

do Decreto 10.024, de 2019. 

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

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

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

sob pena de inabilitação. 
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10.7.  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. 

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

somente em nome da matriz. 

 

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

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

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

10.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

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

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

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

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. 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 apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

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

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

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

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

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

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

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

10.10.2.1. 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. 

10.10.2.2. 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. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

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. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

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

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

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.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

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

horário para a continuidade da mesma. 

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

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

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

10.10.3. Qualificação técnica: 

10.10.3.1. O licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica 
que comprove sua empresa já entregou produtos similares aos que estão sendo 
solicitados no edital, em quantitativos de até 50% do total da ATA; Ainda deverá 
constar no atestado, que os itens entregues atenderam satisfatoriamente às 
necessidades do contratante. 

10.10.3.2.  Especialmente para o item 10, por ser item original de fábrica, o 
licitante deverá apresentar atestado que comprove que já entregou produtos 
originais HP.  
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10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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 de cada item ofertado; 

d) conter os preços unitário e  total de  cada item  ofertado. 

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

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

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

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
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12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

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

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

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

fundamentadamente. 

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

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

importará a decadência desse direito. 

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

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

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. 

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

aproveitamento.  

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

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

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

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

sessão reaberta. 

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

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

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

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

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 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data 

de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

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

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

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

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

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

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 

Minuta de edital (1109535)         SEI 0004049-14.2022.6.02.8000 / pg. 60



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

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

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

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

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

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

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018.. 

 
16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que 
não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a 
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da 
ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

 
16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 
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16.15.1.2.1.      A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 
a) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo estabelecidos; 

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

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

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
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Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

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

a) 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 15 dias corridos; 

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

d) Fornecer os itens com 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 (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviados pelo TRE/AL; 

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

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

19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir 
do recebimento da Autorização de Fornecimento, na Seção de Almoxarifado, situada na Rua 
Coronel Pedro Lima, nº 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 57022–220, no horário das 08 às 
18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 8h às 16h às sextas–feiras. 

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

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

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

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

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

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de  inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
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d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de 
Fornecimento/Nota de Empenho. 

 

21.4.1. 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. 

 
21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
21.4.3. Na hipótese da entrega do material de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
21.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

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

21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
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publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 
 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
23.1.  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. 
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.      As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, PTRES 
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167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 339030 
(Material de Consumo). 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

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

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

25.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

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

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

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

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

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

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

 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
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25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A- Especificações dos Itens e Valores Máximos Estimados; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 
 
 

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

             TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO – Aquisição de material de consumo de TIC (33.90.30.17), para atender às 
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 
2022/2023, conforme ANEXO ÚNICO 1061729. A aquisição faz parte do planejamento anual 
de contratações PAC 2022- SEALMOX - JCGA , SEI 0007920-86.2021.6.02.8000 . 

    1.1. A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação por menor 
preço por ITEM, Ata de Registro de Preços. 

    1.2. A Ata terá duração de 12 meses 

    1.3  Justifica-se a aquisição via Registro de Preços pois, em considerando a natureza do 
objeto e ainda a implementação do teletrabalho, o uso acentuado dos sistemas eletrônicos 
e ainda o advento da Portaria Presidência nº 40/2020 - AEP, que em seu capítulo II trata 
exclusivamente da racionalização do uso de papéis para impressão, o que repercutirá em 
menor consumo de toners, tudo isso nos impossibilita  de "definir previamente o 
quantitativo a ser demandado pela Administração", sendo mais seguro tratar a aquisição 
mediante ARP, conforme dispõe o Decreto nº 7.892/2013, em seu Art. 3º, IV.  

2. DA HABILITAÇÃO: 

2.1 O licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica que comprove sua 
empresa já entregou produtos similares aos que estão sendo solicitados no edital, em 
quantitativos de até 50% do total da ATA; Ainda, deverá constar no atestado que os itens 
entregues atenderam satisfatoriamente às necessidades do contratante; 

2.2 Especialmente para o item 10, por ser item original de fábrica, o licitante deverá 
apresentar atestado que comprove que já entregou produtos originais HP.  

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

     3.2 – Substituir às suas expensas 
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 15 dias corridos. 

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

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

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

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

               3.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

               3.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde 
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               3.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 

     3.6 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. 

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

     3.8 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

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

     4.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Rua Coronel 
Pedro Lima, 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 57022–220, no horário das 08 às 18 horas, 
das segundas às quintas-feiras e das 8h às 16h às sextas–feiras. 

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

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

    6.1 - 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, 
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá 
ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante no item 
5.4, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

    6.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o 
prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência 
a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do 
contrato; 

    6.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior 
ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado 
estabelecido no item 5.2; 

    6.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

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

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

7 - DO PAGAMENTO 

     7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), 
devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL. 

     7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
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     7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

     7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 

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

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

EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

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

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX/100)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

8. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

     8.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais serão 
exercidas pelos servidores da seção de almoxarifado.        

9. 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. 

 
 
 

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO 
Chefe de Seção 
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ANEXO I-A 

 
ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
TOTAL     

REGISTRADO 

VALOR MÁXIMO 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
MÁXIMO 
TOTAL 

(R$) 

1 

TONER PARA MULTIFUNCI
ONAL SAMSUNG SCX-
4833FD. Ref. MLT-D205L, 
cor preta. 

Unidade 150 56,72 8.508,00 

2 

TONER PARA MULTIFUNCI
ONAL SAMSUNG SL-
M4070FR. Ref. MLT-
D203U, cor preta. 

Unidade 150 66,03 9.904,50 

3 

TONER PARA MULTIFUNCI
ONAL SAMSUNG SCX-
5637FR e ML3710ND. Ref. 
MLT-D205E, cor preta. 

Unidade 150 81,02 12.153,00 

4 

TONER PARA IMPRESSORA 
MULTIFUNCIONAL 
OKIDATA ES4172LP MFP. 
Cor preta. Capacidade de 
impressão de 10.000 
páginas, estimado com 
base na ISO/IEC 
NBR19752. 

Unidade 130 80,26 10.433,80 

5 

CILINDRO DE 
IMPRESSÃO para 30.000 
páginas, para a 
MULTIFUNCIONAL 
OKIDATA ES4172LP MFP. 
Cód 44574317.  

Unidade 80 360,30 28.824,00 

6 

CILINDRO DE 
IMPRESSÃO para 20.000 
páginas, para a 
MULTIFUNCIONAL SAMSU
NG SCX-4833FD. Ref. MLT-
D205L.  

Unidade 80 12,83 1.026,13 
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7 

CILINDRO DE 
IMPRESSÃO para 20.000 
páginas, para a 
MULTIFUNCIONAL SAMSU
NG SL-M4070FR. Ref. MLT-
D203U.   

Unidade 80 10,28 822,40 

8 

CILINDRO DE 
IMPRESSÃO para 20.000 
páginas, para a 
MULTIFUNCIONAL SAMSU
NG SCX-
5637FR e ML3710ND. Ref. 
MLT-D205E.   

Unidade 80 12,83 1.026,13 

9 

FITAS PARA IMPRESSORA 
EPSON LQ 590. Ref da Fita 
Original S015337, 
confeccionada em nylon, 
com no mínimo 12 
metros. 

Unidade 500 16,89 8.445,00 

10 

TONER 
PARA MULTIFUNCIONAL HP 
LASERJET PRO M428FDW, 
Original HP, CF258X, cor 
Preta, para 10.000 
páginas. 

Unidade 100 766,30 76.630,00 

*Os itens de 1 a 8 poderão ser do tipo original ou similar (não recondicionado e não remanufaturado). 

** O item 10 deve ser ORIGINAL HP. 

** Garantia/Validade mínima para todos os produtos: 11 meses a partir da entrega, prevalecendo a do 
fabricante, se maior. 
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ANEXO II 
  

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

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2021  

 

Processo nº 0004049-14.2022.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 11/2021 

 
MINUTA  

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., 
(INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., 
sediada em …..................., representada por..........................................., para eventual 
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I 
e I-A do Pregão Eletrônico nº XX/2022, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 da 
Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, 
de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

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

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

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

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

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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data do recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

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

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

b) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

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

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
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d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata. 

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

 

a) 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 15 dias corridos. 

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

d) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações exigidas 
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos 
oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

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) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 
 
i) 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; 

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

Minuta de edital (1109535)         SEI 0004049-14.2022.6.02.8000 / pg. 78



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir 
do recebimento da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho, na Seção de 

Almoxarifado, situada na  Rua Coronel Pedro Lima, nº 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 
57022–220, no horário das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 8h às 16h 
às sextas–feiras. 

 
6.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

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

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

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
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f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 

 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

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

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de 
Fornecimento / Nota de Empenho. 

 

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

 
7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
7.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 
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atraso. 
 
7.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

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

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

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

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

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

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
 
Pela Empresa: 
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INFORMAÇÃO Nº 4578 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando ao Registro de
Preços Registro de Preços de material de consumo – toners e cilindros
de impressão.
 
Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em
virtude do valor estimado dos itens.
 
Outrossim, informo que a IRP nº 19/2022, restou deserta, de acordo com
o comprovante do Comprasnet 1104367.
 
Na minuta não constam exigências de qualificação financeira, em
conformidade com o Termo de Referência. Caso seja julgada pertinente sua
inclusão, solicito a indicação dos termos em que tais  exigências deverão ser
incluídas.
 
Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens:
1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 7.5 do edital);
2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 8.24.2 e 11.1);
3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 9.6, 9.7 e
10.6).
 
Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não
inclui intervalo mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo
aberto e fechado, entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a
indicação do intervalo.
 
Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados
pela administração, como já foi devidamente fundamentado em outros
procedimentos que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no
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entendimento do TCU, exarado Acórdão 2.166/2014 – Plenário:
“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento
obrigatório do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao
certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93.”
 
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com
os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em
seus ulteriores termos.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 21/07/2022, às 15:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 21/07/2022, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1109577 e o código CRC 99F1B143.

0004049-14.2022.6.02.8000 1109577v4
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de julho de 2022.
Reporto-me à Informação 4578 (doc. 1109577),

acerca da qual nada temos a opor, para submeter os presentes
autos à análise da Assessoria Jurídica, para efeito do disposto
no art. 38, Parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

Destaco se tratar de registro de preços, opção que,
na forma prevista no Decreto nº 7.892/2013, art. 7º, § 2º, não
exige a indicação da dotação orçamentária nesta fase do
procedimento.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Secretário de
Administração Substituto, em 21/07/2022, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1109704 e o código CRC C99BD16F.

0004049-14.2022.6.02.8000 1109704v1

Despacho GSAD 1109704         SEI 0004049-14.2022.6.02.8000 / pg. 86



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 : 0004049-14.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEALMOX
ASSUNTO : ANÁLISE MINUTA EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS TONERS E CILINDROS DE IMPRESSÃO. TIC.

 

Parecer nº 1023 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

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

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando o registro de preços 
processamento de dados (toners e cilindros de impressão),
tudo de acordo com requisição promovida pela Seção de
Almoxarifado.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
A SEALMOX providenciou a confecção do Termo de

Referência 1081552, objetivando o registro de preços para a
aquisição de material de consumo – processamento de dados
(toners e cilindros de impressão), necessário para atender às
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de
suas atividades no exercício de 2022/2023, conforme
especificado no Anexo Único 1084128.

 
O Termo de Referência foi aprovado pelo Senhor

Secretário de Administração em 1081886.
 
A Seção de Instrução de Contratações recebeu os

autos para realização da pesquisa de preços,
apresentando, por meio do despacho SEIC 1086134, com base
nos parâmetros de pesquisa, o valor médio da contratação
pretendida, estimado o valor total geral em R$ 157.772,97
(cento e cinquenta e sete mil setecentos e setenta e dois reais
e noventa e sete centavos).

 
Por fim, sugeriu que a aquisição fosse realizada por

meio de Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019,
com participação exclusiva de microempresas e empresas de
pequeno porte para todos os itens.

 
De posse dos autos, a Seção de Licitações e

Contratos elaborou minuta de edital (1109535), esclarecendo
que o documento foi confeccionado conferindo exclusividade
na participação às Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, em razão do valor estimado por item. Informa, ainda,
que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, como já fundamentado em outros
procedimentos semelhantes, tudo com base no entendimento
do TCU (Acórdão 2.166/2014 – Plenário).

 
Comprovante de IRP deserta 1104367.
 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
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Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, que
foram verificadas pelas unidades competentes, passaremos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.

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

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

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

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

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

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
"Art. 191. Até o decurso do prazo de que
trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta
Lei ou de acordo com as leis citadas no
referido inciso, e a opção escolhida
deverá ser indicada expressamente
no edital ou no aviso ou instrumento
de contratação direta, vedada a
aplicação combinada desta Lei com as
citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese
do caput deste artigo, se a Administração
optar por licitar de acordo com as leis
citadas no inciso II do caput do art. 193
desta Lei, o contrato respectivo será
regido pelas regras nelas previstas
durante toda a sua vigência."

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de

toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do edital, como já consta em seu preâmbulo
(1109535). 

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

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

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

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

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

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

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento

contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 10.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.

 
Nota-se, ainda, que as exigências quanto à

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

 
Da mesma forma, encontram-se dentro das

prescrições legais e regulamentares a exclusividade de
participação para microempresas e empresas de pequeno
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porte, na forma da legislação de regência.
 
 
5. DO REGISTRO DE PREÇOS
 
Os presentes autos tratam da utilização do Sistema

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

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

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

 
Foi efetivada a publicação da Intenção de Registro

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

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

 
Por se tratar de aquisição em regime de registro de

preços, dispensável, nesta fase, a indicação de dotação
orçamentária (Decreto nº 7.892/13, art. 7º, § 2º).

 
Tendo em mente as disposições constantes no

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

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

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

 

Item Questionário
Sim/
Não
N/A

Evento/Observação

FORMALIDADES PRELIMINARES

1

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

SIM  

2
A contratação pretendida
integra o planejamento de
contratações?

SIM 1081552

TERMO DE REFERÊNCIA
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TERMO DE REFERÊNCIA

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

SIM 1081552

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

SIM
1081552
1084128

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

SIM 1081552

6
O Termo de Referência contém
justificativa para utilização do
Pregão Presencial em
detrimento do Eletrônico?

N/A  

7
O Termo de Referência contém
justificativa para prévia seleção
de marcas e/ou especificações?

N/A  

8
O Termo de Referência contém
justificativa para exigência de
exibição de amostras ao longo
do processo de licitação?

N/A  

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

N/A  

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

N/A  

11

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

N/A  

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

N/A  

13

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

N/A  

14

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

N/A  

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

N/A  

16

O Termo de Referência contém
justificativa para as limitações
de tempo, época e/ou de locais
específicos para atestados de
capacidade técnica?

N/A  

17
O Termo de Referência contém
justificativa para a cotação de
quantidade inferior à
demandada?

N/A  
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18

O Termo de Referência contém
justificativa para contratação
de serviços mediante alocação
de postos de trabalho (mão de
obra residente)?

N/A  

19

O Termo de Referência
contempla levantamento de
mercado com análise de outras
soluções de contratação do
serviço?
Ref. Acórdão TCU - Plenário nº
2328/2015

N/A  

20

O Termo de Referência contém
justificativa para as exigências
de propriedade, posse e ou
localização de instalações,
máquinas e/ou equipamentos?

N/A  

21

O Termo de Referência abstém-
se de especificações técnicas
irrelevantes, excessivas e ou
desnecessárias, que possam ser
causa de aumento dos custos da
futura contratação?

SIM 1081552

22
O Termo de Referência
contempla requisitos de
sustentabilidade?

SIM 1081552

23
Existe aprovação do Termo de
Referência pela autoridade
competente?

SIM 1081886

24 Foi realizada ampla pesquisa de
preços? SIM 1086134

25

Os atos correlatos à pesquisa de
preços foram produzidos de
acordo com a legislação de
regência e estão devidamente
demonstrados e justificados no
processo administrativo?

SIM 1086134

26
Foi produzida planilha
comparativa com os preços
encontrados?

SIM 1086134

27

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

SIM 1086134

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta,
na forma do art. 34 da Lei n. 11.488/2007 e desde que o
objeto da contratação não implique em vínculo empregatício
entre o obreiro e a contratada)

28

A minuta do edital contém
previsão de participação
exclusiva de microempresas,
empresas de pequeno porte e
sociedade cooperativa, em face
do valor estimado para o item
da contratação?

SIM 1109535

29

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

N/A  

30

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

31

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

N/A  

32

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

N/A  

Competitividade

33

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

SIM  

34

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

SIM 1109535

35

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

N/A  

36

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

SIM 1109535

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

SIM 1109535

38

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

SIM 1109535

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

SIM 1109535

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

N/A  

41
A minuta de edital contém
critério objetivo para avaliar a SIM 1109535
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exequibilidade das propostas?

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

SIM 1109535

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
estabelece prazo razoável (não
exíguo) para início da prestação
de serviços?

SIM  

44

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
contém descrição dos prazos e
modos para fornecimento de
bens e/ou prestação dos
serviços?

SIM 1109535

45

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

SIM 1109535

46

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
contém obrigação à fornecedora
de manter as condições de
habilitação durante a execução
do contrato?

SIM 1109535

47

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

SIM 1109535

48

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

NÃO  

49

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
estabelece, quando for o caso, a
segregação entre o recebimento
provisório e o definitivo?

SIM 1109535

50

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

N/A  

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

N/A  

52

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

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

SIM  
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54

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

SIM
1109535
1086134

55

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

N/A  

56

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

 EM CURSO

57

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

 Próxima fase

58

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

 Próxima fase

59

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

 Próxima fase

60

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

SIM

1092565 -
INCLUSAO IRP
1104367 - IRP
DESERTA

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61

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

N/A Não obrigatório em
registro de preços

62

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

N/A  

63

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

N/A  

 
6. CONCLUSÃO
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Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica aprova, em

face de sua regularidade jurídica, a minuta do edital 1109535,
de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, objetivando o registro de preços de materi
consumo – processamento de dados (toners e cilindros de
impressão), tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração deste Tribunal, por sua Seção de
Almoxarifado, conforme as especificações do Termo de
Referência constante do evento SEI nº 1081552 e Anexo
Único 1084128.

 
 
À superior consideração do Senhor Diretor Geral.
 
 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
27/07/2022, às 17:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 27/07/2022, às 18:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1112434 e o código CRC 63EBADF3.

0004049-14.2022.6.02.8000 1112434v7
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 28 de julho 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 1023/2022 (1112434), aprovando a Minuta de Edital (1109535),
submeto o feito à superior consideração de Vossa Excelência, com
vistas a sugerir a abertura da fase externa do PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando o
registro de preços de material de consumo – processamento de dados
(toners e cilindros de impressão), tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal, por sua
Seção de Almoxarifado, conforme as especificações do Termo de
Referência constante do evento SEI nº 1081552 e Anexo
Único 1084128.

 

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 28/07/2022, às 15:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1113677 e o código CRC 5D0199CA.

0004049-14.2022.6.02.8000 1113677v1
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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 : 0004049-14.2022.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA DO GABINETE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO : Abertura. Fase Externa. Pregão Eletrônico. Aquisição de preços de material de consumo – processamento de dados (toners e
cilindros de impressão).

 

Decisão nº 3275 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Tendo em vista toda a instrução do feito, 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 POR ITEM, objetivando o
registro de preços de material de consumo – processamento de dados
(toners e cilindros de impressão),  para atender às Unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no
exercício de 2022/2023, tudo de acordo com a justificativa constante
no termo de Termo de Referência (1081552),  e do despacho GSAD
(1109704).

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
(1109577), aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer de nº 1023/2022 (1112434), e demais medidas
cabíveis.

 
DES. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS

Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ DAMASCENO
FREITAS, Vice-presidente, no exercício da Presidência, em 02/08/2022, às 22:02,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1113807 e o código CRC F1DA7875.

0004049-14.2022.6.02.8000 1113807v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de agosto de 2022.
À SLC, para publicar o aviso de licitação, na forma

autorizada pela Presidência, na Decisão 3275 (doc. 1113807).

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 03/08/2022, às 10:55, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1117538 e o código CRC 38E50EB8.

0004049-14.2022.6.02.8000 1117538v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  7711//22002222  
  
  

PROCESSO Nº: 0004049-14.2022.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 24 de agosto de 2022 
Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 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 POR ITEM, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de consumo – 
processamento de dados (toners e cilindros de impressão), tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de 
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas 
posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e 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 o Registro de Preços de material de consumo – 
processamento de dados (toners e cilindros de impressão), para atender às Unidades da 
Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2022/2023, 
conforme especificações descritas neste edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório será de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial da 
União. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no 
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.  
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

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

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

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

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

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

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

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

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

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

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

dissolução ou liquidação; 

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

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 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). 

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

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

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

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

de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 

certame. 

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

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

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de     

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

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

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

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

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

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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

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

transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

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

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

6.1.  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.  

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

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

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

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

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

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

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

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

desconexão.  

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

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

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

negociação e julgamento da proposta. 

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

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 
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a) Valor unitário de cada item ofertado; 

b) Descrição detalhada de cada item ofertado, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I-A;  

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

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

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

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

data de sua apresentação.  

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

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

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 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. 

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

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

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

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

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

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência.  

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

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

estas participarão da fase de lances. 
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8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

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

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item ofertado. 
 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

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

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

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

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

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

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

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

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

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

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

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

atender às exigências de habilitação. 

Edital do Pregão Eletrônico nº 71/2022 (1119494)         SEI 0004049-14.2022.6.02.8000 / pg. 105



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

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

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

próprio do sistema. 

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

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

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

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

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

sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

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

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

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

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

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

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

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

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

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

dentre as propostas empatadas.  
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8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

pelos demais licitantes. 

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

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

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

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

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

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

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

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

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

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

preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão disponíveis no 
Anexo I-A, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 

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

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

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

que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
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9.6.  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.  

9.6.1. 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.  

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

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

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

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

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

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

data e horário para a sua continuidade. 

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

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

item 8.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

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: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

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

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
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sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

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

qual seja sócio majoritário. 

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

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

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

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

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

por falta de condição de participação. 

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

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. 

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

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

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

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

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

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

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

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

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

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

documentação atualizada. 

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

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

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 

do Decreto 10.024, de 2019. 

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

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

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

sob pena de inabilitação. 
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10.7.  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. 

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

somente em nome da matriz. 

 

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

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

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

10.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

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

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

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

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. 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 apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

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

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

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

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

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

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

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

10.10.2.1. 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. 

10.10.2.2. 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. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

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. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

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

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

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.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

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

horário para a continuidade da mesma. 

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

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

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

10.10.3. Qualificação técnica: 

10.10.3.1. O licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica 
que comprove sua empresa já entregou produtos similares aos que estão sendo 
solicitados no edital, em quantitativos de até 50% do total da ATA; Ainda deverá 
constar no atestado, que os itens entregues atenderam satisfatoriamente às 
necessidades do contratante. 

10.10.3.2.  Especialmente para o item 10, por ser item original de fábrica, o 
licitante deverá apresentar atestado que comprove que já entregou produtos 
originais HP.  
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10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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 de cada item ofertado; 

d) conter os preços unitário e  total de  cada item  ofertado. 

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

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

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

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

Edital do Pregão Eletrônico nº 71/2022 (1119494)         SEI 0004049-14.2022.6.02.8000 / pg. 113



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

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

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

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

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

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

fundamentadamente. 

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

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

importará a decadência desse direito. 

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

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

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. 

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

aproveitamento.  

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

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

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

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

sessão reaberta. 

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

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

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

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

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 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data 

de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

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

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

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 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 

Edital do Pregão Eletrônico nº 71/2022 (1119494)         SEI 0004049-14.2022.6.02.8000 / pg. 115



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

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

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

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

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

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

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

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018.. 

 
16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que 
não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a 
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da 
ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

 
16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 
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16.15.1.2.1.      A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 
a) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo estabelecidos; 

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

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

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
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Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

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

a) 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 15 dias corridos; 

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

d) Fornecer os itens com 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 (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviados pelo TRE/AL; 

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

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

19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir 
do recebimento da Autorização de Fornecimento, na Seção de Almoxarifado, situada na Rua 
Coronel Pedro Lima, nº 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 57022–220, no horário das 08 às 
18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 8h às 16h às sextas–feiras. 

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

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

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

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

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

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de  inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
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d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de 
Fornecimento/Nota de Empenho. 

 

21.4.1. 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. 

 
21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
21.4.3. Na hipótese da entrega do material de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
21.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

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

21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
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publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 
 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
23.1.  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. 
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.      As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, PTRES 
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167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 339030 
(Material de Consumo). 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

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

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

25.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

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

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

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

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

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

peças que compõem o processo, prevalecerão as deste Edital. 

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

 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
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25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A- Especificações dos Itens e Valores Máximos Estimados; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 04 de agosto de 2022. 
 
 
 

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

             TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO – Aquisição de material de consumo de TIC (33.90.30.17), para atender às 
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 
2022/2023, conforme ANEXO ÚNICO 1061729. A aquisição faz parte do planejamento anual 
de contratações PAC 2022- SEALMOX - JCGA , SEI 0007920-86.2021.6.02.8000 . 

    1.1. A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação por menor 
preço por ITEM, Ata de Registro de Preços. 

    1.2. A Ata terá duração de 12 meses 

    1.3  Justifica-se a aquisição via Registro de Preços pois, em considerando a natureza do 
objeto e ainda a implementação do teletrabalho, o uso acentuado dos sistemas eletrônicos 
e ainda o advento da Portaria Presidência nº 40/2020 - AEP, que em seu capítulo II trata 
exclusivamente da racionalização do uso de papéis para impressão, o que repercutirá em 
menor consumo de toners, tudo isso nos impossibilita  de "definir previamente o 
quantitativo a ser demandado pela Administração", sendo mais seguro tratar a aquisição 
mediante ARP, conforme dispõe o Decreto nº 7.892/2013, em seu Art. 3º, IV.  

2. DA HABILITAÇÃO: 

2.1 O licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica que comprove sua 
empresa já entregou produtos similares aos que estão sendo solicitados no edital, em 
quantitativos de até 50% do total da ATA; Ainda, deverá constar no atestado que os itens 
entregues atenderam satisfatoriamente às necessidades do contratante; 

2.2 Especialmente para o item 10, por ser item original de fábrica, o licitante deverá 
apresentar atestado que comprove que já entregou produtos originais HP.  

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

     3.2 – Substituir às suas expensas 
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 15 dias corridos. 

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

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

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

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

               3.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

               3.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde 
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               3.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 

     3.6 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. 

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

     3.8 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

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

     4.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Rua Coronel 
Pedro Lima, 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 57022–220, no horário das 08 às 18 horas, 
das segundas às quintas-feiras e das 8h às 16h às sextas–feiras. 

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

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

    6.1 - 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, 
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá 
ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante no item 
5.4, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

    6.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o 
prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência 
a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do 
contrato; 

    6.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior 
ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado 
estabelecido no item 5.2; 

    6.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

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

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

7 - DO PAGAMENTO 

     7.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), 
devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL. 

     7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
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     7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

     7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 

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

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

EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

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

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX/100)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

8. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

     8.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais serão 
exercidas pelos servidores da seção de almoxarifado.        

9. 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. 

 
 
 

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO 
Chefe de Seção 
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ANEXO I-A 

 
ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
TOTAL     

REGISTRADO 

VALOR MÁXIMO 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
MÁXIMO 
TOTAL 

(R$) 

1 

TONER PARA MULTIFUNCI
ONAL SAMSUNG SCX-
4833FD. Ref. MLT-D205L, 
cor preta. 

Unidade 150 56,72 8.508,00 

2 

TONER PARA MULTIFUNCI
ONAL SAMSUNG SL-
M4070FR. Ref. MLT-
D203U, cor preta. 

Unidade 150 66,03 9.904,50 

3 

TONER PARA MULTIFUNCI
ONAL SAMSUNG SCX-
5637FR e ML3710ND. Ref. 
MLT-D205E, cor preta. 

Unidade 150 81,02 12.153,00 

4 

TONER PARA IMPRESSORA 
MULTIFUNCIONAL 
OKIDATA ES4172LP MFP. 
Cor preta. Capacidade de 
impressão de 10.000 
páginas, estimado com 
base na ISO/IEC 
NBR19752. 

Unidade 130 80,26 10.433,80 

5 

CILINDRO DE 
IMPRESSÃO para 30.000 
páginas, para a 
MULTIFUNCIONAL 
OKIDATA ES4172LP MFP. 
Cód 44574317.  

Unidade 80 360,30 28.824,00 

6 

CILINDRO DE 
IMPRESSÃO para 20.000 
páginas, para a 
MULTIFUNCIONAL SAMSU
NG SCX-4833FD. Ref. MLT-
D205L.  

Unidade 80 12,83 1.026,13 
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7 

CILINDRO DE 
IMPRESSÃO para 20.000 
páginas, para a 
MULTIFUNCIONAL SAMSU
NG SL-M4070FR. Ref. MLT-
D203U.   

Unidade 80 10,28 822,40 

8 

CILINDRO DE 
IMPRESSÃO para 20.000 
páginas, para a 
MULTIFUNCIONAL SAMSU
NG SCX-
5637FR e ML3710ND. Ref. 
MLT-D205E.   

Unidade 80 12,83 1.026,13 

9 

FITAS PARA IMPRESSORA 
EPSON LQ 590. Ref da Fita 
Original S015337, 
confeccionada em nylon, 
com no mínimo 12 
metros. 

Unidade 500 16,89 8.445,00 

10 

TONER 
PARA MULTIFUNCIONAL HP 
LASERJET PRO M428FDW, 
Original HP, CF258X, cor 
Preta, para 10.000 
páginas. 

Unidade 100 766,30 76.630,00 

*Os itens de 1 a 8 poderão ser do tipo original ou similar (não recondicionado e não remanufaturado). 

** O item 10 deve ser ORIGINAL HP. 

** Garantia/Validade mínima para todos os produtos: 11 meses a partir da entrega, prevalecendo a do 
fabricante, se maior. 
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ANEXO II 
  

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

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2021  

 

Processo nº 0004049-14.2022.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 71/2021 

 
MINUTA  

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., 
(INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., 
sediada em …..................., representada por..........................................., para eventual 
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I 
e I-A do Pregão Eletrônico nº XX/2022, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 da 
Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, 
de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 71/2022: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 71/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

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

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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data do recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

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

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

b) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

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

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
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d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata. 

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

 

a) 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 15 dias corridos. 

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

d) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações exigidas 
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos 
oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

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) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 
 
i) 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; 

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

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir 
do recebimento da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho, na Seção de 

Almoxarifado, situada na  Rua Coronel Pedro Lima, nº 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 
57022–220, no horário das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 8h às 16h 
às sextas–feiras. 

 
6.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

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

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

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
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f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 

 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

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

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de 
Fornecimento / Nota de Empenho. 

 

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

 
7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
7.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 
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atraso. 
 
7.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

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

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

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

Edital do Pregão Eletrônico nº 71/2022 (1119494)         SEI 0004049-14.2022.6.02.8000 / pg. 137



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
9- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
9.1. 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 
 
10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
10.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
11 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
11.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
12 – DO FORO. 
 
12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 

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

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

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
 
Pela Empresa: 
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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 00071/2022 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00019/2022

Nº do Processo Tipo de Licitação Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
0004049-14.2022 Menor Preço Não Não  

Validade da Ata SRP   

12  mes(es) Equalização de ICMS Internacional
 
Valor Total da Compra (R$) Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

157.773,5000 10 10 0

 Obras ou Serviços de Engenharia
 
Objeto

Registro de Preços de material de consumo de TIC.

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
087.912.284-68 OTAVIO LEAO PRAXEDES Ordenador de Despesas/presid

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
08/08/2022

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO Chefe da Seção de Licitações 

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2022NE999999

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 08/08/2022 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro Bairro
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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 00071/2022 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00019/2022

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Material 416089 - Cartucho toner impressora samsung
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-D205l , Cor Tinta: Preta , Tipo Cartucho: Compatível

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
150 Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 56,7200

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

300

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 150

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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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 00071/2022 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00019/2022

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
2 Material 439096 - Cartucho Toner Impressora Samsung
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-D203u , Cor Tinta: Preta , Tipo Cartucho: Compatível

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
150 Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 66,0300

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

300

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 150

Item Anterior Ir para o Item: 2  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Comprovante de encaminhamento comprasnet - DOU (1119549)         SEI 0004049-14.2022.6.02.8000 / pg. 142

http://www.serpro.gov.br/


04/08/22, 18:57 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=34914920&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 04/08/2022 18:57:05 

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 00071/2022 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00019/2022

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
3 Material 439435 - Cartucho toner impressora samsung
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-D205e , Cor Tinta: Preta , Tipo Cartucho: Compatível

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
150 Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 81,0200

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

300

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 150

Item Anterior Ir para o Item: 3  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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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 00071/2022 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00019/2022

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
4 Material 447992 - Cartucho toner impressora okidata
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

Cartucho Toner Impressora Okidata Referência Cartucho 1: 45807129 , Cor Tinta: Preta , Tipo Cartucho: Original

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
130 Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 80,2600

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

260

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 130

Item Anterior Ir para o Item: 4  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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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 00071/2022 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00019/2022

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
5 Material 459994 - Cilindro Máquina Impressora / Copiadora
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

Cilindro Máquina Impressora / Copiadora Tipo Cilindro: Reciclado , Aplicação: Impressora Okidata B431dn+ , Referência 
Cilindro 1: 44574301

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
80 Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 360,3000

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

160

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 80

Item Anterior Ir para o Item: 5  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 04/08/2022 18:58:06 

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 00071/2022 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00019/2022

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
6 Material 399147 - Cilindro Máquina Impressora / Copiadora
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

Cilindro Máquina Impressora / Copiadora Tipo Cilindro: Original , Referência Cilindro 1: Scx-R6555a , Cor: Preta , 
Tipo Impressora: Samsung Scx-6555n

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
80 Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 12,8300

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

160

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 80

Item Anterior Ir para o Item: 6  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 04/08/2022 18:58:24 

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 00071/2022 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00019/2022

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
7 Material 399147 - Cilindro Máquina Impressora / Copiadora
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

Cilindro Máquina Impressora / Copiadora Tipo Cilindro: Original , Referência Cilindro 1: Scx-R6555a , Cor: Preta , 
Tipo Impressora: Samsung Scx-6555n

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
80 Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 10,2800

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

160

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 80

Item Anterior Ir para o Item: 7  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 04/08/2022 18:58:43 

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 00071/2022 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00019/2022

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
8 Material 399147 - Cilindro Máquina Impressora / Copiadora
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

Cilindro Máquina Impressora / Copiadora Tipo Cilindro: Original , Referência Cilindro 1: Scx-R6555a , Cor: Preta , 
Tipo Impressora: Samsung Scx-6555n

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
80 Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 12,8300

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

160

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 80

Item Anterior Ir para o Item: 8  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 04/08/2022 18:59:04 

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 00071/2022 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00019/2022

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
9 Material 364423 - Fita Impressora
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

Fita Impressora Material: Náilon , Comprimento: 17 M, Cor: Preta , Largura: 13 MM, Características Adicionais: 
Original, Capacidade Para 5 Milhões De Caracteres. , Tipo Impressora: Epson Lq 590

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
500 Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 16,8900

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

1000

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 500

Item Anterior Ir para o Item: 9  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 04/08/2022 18:59:58 

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 00071/2022 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00019/2022

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
10 Material 485705 - Cartucho toner impressora hp
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

Cartucho Toner Impressora Hp Referência Cartucho 3: W1330x/330x , Cor: Preta , Tipo Cartucho: Original

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
100 Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 766,3000

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

200

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 100

Item Anterior Ir para o Item: 10  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTE

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 18/2022

O TRF 1ª Região torna público que o Pregão em epígrafe, cujo objeto é a
contratação de empresa para o fornecimento e montagem de mobiliários, incluindo
assistência técnica da garantia pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos, foi
HOMOLOGADO pelo senhor Diretor-Geral, Carlos Frederico Maia Bezerra. Empresas
Vencedoras: TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 21.306.287/0001-52, que
ofertou os valores unitários de R$ 7.300,00, R$ 2.700,00, R$ 3.400,00, R$ 3.400,00 e
R$ 3.500,00, para os itens 01, 02, 03, 04, 05, respectivamente; FLEXIBASE IND.
COMÉRCIO DE MÓVEIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, CNPJ: 04.869.711/0001-58,
que ofertou os valores unitários de R$ 626,00, R$ 921,00, R$ 921,00, R$ 611,00, R$
951,00, R$ 481,00 e R$ 885,00, para os itens 06, 07, 08, 09, 10, 11 e 12,
respectivamente. Conforme Decisão 16237996, constante do PAe/SEI 0090501-
56.2021.4.01.8000. Ressalta-se que os autos encontram-se com vista franqueada a
todos os interessados.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Diretora da Divisão de Licitações

(SIDEC - 05/08/2022) 090027-00001-2022NE800014

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2022 - UASG 90027

Nº Processo: 0090680-87.2021. Objeto: Aquisição de caixas de papelão, de
acordo com as especificações, quantidades e exigências constantes do Anexo  I do
Edital.. Total de Itens Licitados: 7. Edital: 08/08/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos Tribunais Superiores, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
https://www.gov.br/compras/edital/90027-5-00021-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 08/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
19/08/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

EDILEUSA VIDAL DOS SANTOS
Pregoeira

(SIASGnet - 04/08/2022) 90027-00001-2022NE800014

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: THE BEST PRODUTOS ELETRÔNICOS EIRELI - EPP;
Objeto do 1º Termo Aditivo: Proceder à alteração do modelo do item 01 da cláusula quarta
da Ata de Registro de Preços n.º TRF2-ARP-2022/00034;
Data da assinatura: 05/08/2022; Proc. n.º TRF2-EOF-2022/00024.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0004351-81.2022.4.03.8000; Objeto: Aquisição de munições 9MM LGR
TREINA EOOG 124GR NTA A e 9MM LGR+P+EXPO 115GR BONDED A e Cartucho Calibre 12
Câmara 70" Chumbo SG HI-IMPACT A para arma de fogo; Contratada: Companhia Brasileira
de Cartuchos (CNPJs nºs 57.494.031/0001-63 e 57.494.031/0010-54); Valor Total:
R$189.896,50 (cento e oitenta e nove mil oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta
centavos); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso I, da Lei n.º 8.666/93; Autorização: Otávio
Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação: Marisa Ferreira dos Santos,
Desembargadora Federal Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0002264-52.2022.4.03.8001; Objeto: Assinatura anual da Plataforma
Sollicita Pro (Plano Ouro), com 2 acessos simultâneos e 12 orientações jurídicas;
Contratada: Editora Negócios Públicos do Brasil Ltda (CNPJ nº 06.132.270/0001-32); Valor
Total: R$9.700,00 (nove mil e setecentos reais); Fundamento Legal: Artigo 25, caput, da Lei
n.º 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação:
Marisa Ferreira dos Santos, Desembargadora Federal Presidente.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 0002548-86.2022.6.01.8000. Ata de Registro de Preços n.º 50/2022. Pregão
Eletrônico/SRP n.º 12/2022. Fornecedores: EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFO R M AT I C A
E ELETROELETRO, CNPJ: 31.768.037/0001-98. Validade: de 06/08/2022 a 06/08/2023.

. Item Descrição Unidade Quant Vlr. Unit. Valor Global

. 2 FILTRO DE LINHA TRIPOLAR COM FUSÍVEL UNID 100 R$ 26,90 R$ 2.690,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 36/2022; PA SEI TRE/AL nº 0006498-76.2021.6.02.8000; Fund.
Legal: Leis nº 10.520/02 e 8.666/1993 em consonância com o faculta o art. 191 da Lei
nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos); Partes: a União, através
do TRE/AL, e a empresa ALAGOANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SANEANTES
EIRELI - EPP, CNPJ nº 26.196.404/0001-96; Objeto: prestação dos serviços de alocação
de veículos, motoristas e carregadores nos cartórios eleitorais, e monitoramento das
operações regionais de transporte, para atuação na logística de distribuição e
recolhimento de materiais para as eleições. Valor total: R$ 848.896,80 (oitocentos e
quarenta e oito mil, oitocentos e noventa e seis reais e oitenta centavos), sendo R$
424.448,40 (quatrocentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e
quarenta centavos), para o primeiro turno e R$ 424.448,40 (quatrocentos e vinte e
quatro mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos), para o segundo
turno, se houver; Vigência: a partir da data de sua assinatura (04/08/2022) até 30 de
novembro de 2022.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0004067-35.2022. Objeto: Aquisição de material de consumo -
copa e cozinha, acondicionamento e embalagens, para atender às Unidades da Justiça

Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2022/2023,
conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-A deste edital. . Total
de Itens Licitados: 10. Edital: 08/08/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida
Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00068-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 08/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
22/08/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 04/08/2022) 70011-00001-2022NE999999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0004049-14.2022. Objeto: Registro de Preços de material de
consumo de TIC.. Total de Itens Licitados: 10. Edital: 08/08/2022 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00071-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 08/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
24/08/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 04/08/2022) 70011-00001-2022NE999999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0005387-57.2022. Objeto: Registro de Preço para eventual
contratação, por demanda, de empresa especializada para a prestação de serviços de
tratamento arquivístico do acervo documental da área administrativa e finalística do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
08/08/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol -
Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00070-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 08/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 23/08/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 04/08/2022) 70011-00001-2022NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2022

O Senhor Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, torna pública
a HOMOLOGAÇÃO do pregão eletrônico nº 15/2022 (0000806-35.2022.6.03.8000), que
tem por objeto, a contratação de empresa prestadora dos serviços terceirizados com
dedicação exclusiva de serventes de limpeza, jardineiros, copeiros, garçons, auxiliares de
serviços gerais, auxiliares de manutenção predial, auxiliar de almoxarifado, recepcionistas,
secretariado e encarregado de limpeza/serviços gerais, com fornecimento de materiais e
equipamentos, para a sede do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá e Zonas
Eleitorais.

Macapá-AP, 5 de agosto de 2022.
FRANCISCO VALENTIM MAIA

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão eletrônico nº 14/2022. Assinatura: 05/08/2022. P.A. nº 0001800-63.2022.6.03.8000 Vigência: 12 (doze) meses, a contar desta publicação.

Ata de Registro de Preços nº 24/2022.

. EMPRESA REGISTRADA: IDEALLIZE EIRELI

. CNPJ: 15.177.131/0001-16 E-MAIL: contato@ideallizeservicos.com.br

. ENDEREÇO: Av. Pedro Baião, 500-A, Central CEP: 68.900-116 - Macapá/Amapá TEL: (96) 98140-8442

. Ordem ITEM D ES C R I Ç ÃO MARCA U N I DA D E QTD V A LO R UNITÁRIO VALOR TOTAL

. 01 01 Álcool etílico hidratado, em gel, para limpeza
doméstica, concentração 70º INPM - 52 G

PRO SAÚDE FABRICANTE: VANGUARD Unidade 17.933 R$ 2,20 R$ 39.452,60

FRANCISCO VALENTIM MAIA

Diretor-Geral
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segundos

Licitação Em Andamento

i

i

Número 37/2022
SEI  0003287-95.2022.6.02.8000

Data: 08/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: Prestação continuada de serviço especializado de suporte técnico de Tecnologia da Informação - TI, por meio de
Unidades de Serviço Técnico – USTs, em primeiro e segundo níveis, aos usuários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas -
TRE/ AL, conforme especificações descritas no Anexo I do edital.

Critérios de Sustentabilidade: (  ) SIM   ( x ) NÂO

Valor total : R$ 914.821,72
Documentos:
Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=26/05/2022&jornal=530&pagina=163)
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/05/2022&jornal=530&pagina=163)Pedido de
Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta.pdf) 
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/05/2022&jornal=530&pagina=212&totalArquivos=383)
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/05/2022&jornal=530&pagina=212&totalArquivos=383)Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento2.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta2.pdf)
Pedido de Esclarecimento III (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento3.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento III  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta3.pdf) 
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/05/2022&jornal=530&pagina=212&totalArquivos=383)
Pedido de Esclarecimento IV (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento IV (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)
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(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)Pedido de
Esclarecimento V (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)
(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)Resposta ao
Pedido de Esclarecimento V (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)
(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)Pedido de
Esclarecimento VI (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento VI (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)
(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)Pedido de
Esclarecimento VII (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)
(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)Resposta ao
Pedido de Esclarecimento VII (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)
Decisão Des. Presidente TRE-AL (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_decisaopresidentetre.pdf)
Aviso de Reabertura (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_reabertura.pdf)

Número 45/2022
SEI  0004573-45.2021.6.02.8000

Data: 28/06/2022 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$ 270.574,07
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_452022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=08/06/2022&jornal=530&pagina=186)
Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_452022_esclarecimento1.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_452022_resposta1.pdf)

 

Número 48/2022 

SEI  0004955-38.2021.6.02.8000
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Data: 07/07/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preço para aquisição de computadores para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos,
conforme especificações descritas no Anexo I do edital.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( X ) NÂO

Valor unitário: Item 1: R$ 10.351,57; Item 2: R$ 849,68; Item 3: R$ 16.810,03; Item 4: R$ 5.078,60; Item 5: R$
5.778,01.
Documentos:
Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=22/06/2022&jornal=530&pagina=174)
Impugnação ao Edital (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_impugnacao.pdf)
Resposta à Impugnação (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_respostaimpugnacao.pdf)
Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_esclarecimento1.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_resposta1.pdf)
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/05/2022&jornal=530&pagina=212&totalArquivos=383)Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_esclarecimento2.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_resposta2.pdf)
Pedido de Esclarecimento III (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_esclarecimento3.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento III (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_resposta3.pdf)

Número 49/2022
SEI  0006479-70.2021.6.02.8000

Data: 07/07/2022 às 15:00:00 

Objeto: Contratação de empresa do  ramo de transporte em veículo automotor com condutores munidos de regular
carteira  de motorista e telefone celular, com a finalidade de atender às necessidades de  transporte de agentes e
materiais da Justiça Eleitoral de Alagoas, decorrentes das atividades preparatórias e de execução das Eleições Gerais 2022
(etapas de vistoria dos locais de votação, preparação das urnas eletrônicas, seções eleitorais, coleta de mídias e apuração,
reparação e substituição de urnas), conforme  especificações e condições assentadas nos ANEXOS I e I-A do edital. .

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( X ) NÂO

Valor total: R$ 709.588,51.
Documentos:
Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=22/06/2022&jornal=530&pagina=174)
Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_esclarecimento.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_resposta.pdf)
Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_esclarecimento2.pdf)
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Resposta ao Pedido de Esclarecimento II  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_resposta2.pdf)
Pedido de Esclarecimento III (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_esclarecimento3.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento III (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_resposta3.pdf)

Número 52/2022
SEI  0001096-77.2022.6.02.8000

Data: 14/07/2022 às 14:00:00 

Objeto:  Registro de Preço para contratação de empresa especializada para confecção de paletes de madeira, para
manuseio através de paleteiras manuais (transpaletes) ou empilhadeiras, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 42.490,00.
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_522022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=01/07/2022&jornal=530&pagina=216&totalArquivos=412)

Número 54/2022
SEI  0004510-83.2022.6.02.8000

Data: 18/07/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo - material elétrico, conforme o edital e  seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor Total estimado: R$ 87.567,32
Documentos:
Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_542022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=04/07/2022&jornal=530&pagina=313)

Número 57/2022
SEI  0007606-43.2021.6.02.8000

Data: 22/07/2022 às 9:00:00 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de ventiladores, conforme o edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total estimado: R$ 51.115,20
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_572022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=08/07/2022&jornal=530&pagina=147&totalArquivos=304)

Número 59/2022
SEI  0001978-39.2022.6.02.8000
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Data: 22/07/2022 às 10:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – HDs internos e externos para reposição/atualização, conforme o edital e seus
anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( x ) NÂO

Valor total estimado: R$ 19.167,50
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_592022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=08/07/2022&jornal=530&pagina=147&totalArquivos=304)

Número 60/2022
SEI  0006497-91.2021.6.02.8000

Data: 26/07/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de aparelhos de rádio comunicação, para serem utilizados nas
Eleições 2022, conforme o edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (    ) NÂO

Valor total estimado: R$ 35.825,57
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_602022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=13/07/2022&jornal=530&pagina=143)

Número 62/2022
SEI  0001374-78.2022.6.02.8000

Data: 27/07/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador, incluindo a reposição de peças novas
e originais, conforme o edital  e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (    ) NÂO

Valor total estimado: R$ 19.702,84
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_622022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=14/07/2022&jornal=530&pagina=153&totalArquivos=308)

Número 63/2022
SEI  0005984-89.2022.2022.6.02.8000

Data: 27/07/2022 às 15:00:00 

Objeto: Aquisição  de material permanente - fornos de micro-ondas, conforme o edital  e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (    ) NÂO

Valor total estimado: R$ 15.599,00
Documentos:
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Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_632022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=14/07/2022&jornal=530&pagina=153&totalArquivos=308)

Número 64/2022
SEI  0001864-03.2022.6.02.8000

Data: 28/07/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de estabilizadores de  pequeno porte, com a participação do Corpo de Bombeiro Militar do
Estado de Alagoas, que atuará neste certame como Órgão Participante, conforme especificações e condições assentadas
nos ANEXOS do edital.

Critérios de Sustentabilidade: (    ) SIM   (  x  ) NÂO

Valor total estimado: R$ 52.687,20
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_642022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=14/07/2022&jornal=530&pagina=153&totalArquivos=308)

Número 66/2022
SEI  0006075-19.2021.6.02.8000

Data: 10/08/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de operação e monitoramento do sistema de
sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via
Youtube principalmente das Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada.

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (    ) NÂO

Valor total estimado: R$ 221.000,00
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_662022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=28/07/2022&jornal=530&pagina=182&totalArquivos=341)
Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_662022_esclarecimento1.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_662022_resposta1.pdf)

Número 67/2022
SEI  0005505-33.2021.6.02.8000

Data: 15/08/2022 às 14:00:00 

Objeto: contratação de serviços de filmagem, com monitoramento e transmissão simultânea pelo YOUTUBE, e produção
do material gravado, dos procedimentos de Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas sob condições normais de
uso, a serem realizados nas Eleições de 2022, em 1º turno e 2º turno, em local a ser definido, a ser realizado de acordo com
a demanda, nas condições e especificações descritas neste edital e seus anexos

Critérios de Sustentabilidade: (    ) SIM   ( x  ) NÂO

Valor total estimado: R$ 178.444,93 

Documentos:
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Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_672022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=530&pagina=122&data=01/08/2022)

Número 68/2022
SEI  0004067-35.2022.6.02.8000

Data: 22/08/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo - copa e cozinha, acondicionamento e embalagens, conforme edital e seus
anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (   ) NÂO

Valor total estimado: R$ 68.603,10 

Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_682022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=08/08/2022&jornal=530&pagina=115&totalArquivos=288)

Número 69/2022
SEI  0005827-19.2022.6.02.8000

Data: 18/08/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo - materiais para auxiliar os trabalhos de Auditoria da Votação Eletronica nas
eleições de 2022, conforme edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (   ) NÂO

Valor total estimado: R$ 6.746,34 

Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_692022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=04/08/2022&jornal=530&pagina=151&totalArquivos=311)

Número 70/2022
SEI  0005387-57.2022.6.02.8000

Data: 23/08/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços para contratação de serviços de tratamento arquivístico do acervo documental da área 
administrativa e finalística do TRE/AL, conforme edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (   ) NÂO

Valor total estimado: R$ 124.410,00 

Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_702022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=08/08/2022&jornal=530&pagina=115&totalArquivos=288)

Número 71/2022
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Tags

#Pregão (https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2022/list-subjects?subjects=Preg%C3%A3o)

#Pregão eletrônico (https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2022/list-subjects?

subjects=Preg%C3%A3o%20eletr%C3%B4nico)

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

SEI  0004049-14.2022.6.02.8000

Data: 24/08/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo - processamento de dados (toners e cilindros de impressão), conforme
edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (   ) NÂO

Valor total estimado: R$ 157.773,50 

Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_712022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=08/08/2022&jornal=530&pagina=115&totalArquivos=288)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de agosto de 2022.
À PREG,
Para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 08/08/2022, às 14:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1121014 e o código CRC 46A9F50F.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 237/2022 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 0001649-61.2021.6.02.8000,

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores WEBER BEZERRA CAVALCANTI, Analista

Judiciário – Área Judiciária, JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO e SÉRGIO VILELA
MENEGAZ LIMA, Técnicos Judiciários - Área Administrativa, como pregoeiros do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas pelo período de 01 (um) ano.

§ 1º Esgotado o mandato estipulado neste artigo, caso ainda não tenha sido publicado
novo ato de designação ou de prorrogação da presente portaria, prorrogam-se automaticamente os
presentes mandatos por 15 (quinze) dias, e assim de forma sucessiva, até a edição do novo ato, a fim de
evitar a descontinuidade da realização dos pregões.

§ 2º Não podendo comparecer ou atuar, por qualquer motivo, no dia em que for realizada
a licitação ou mesmo para qualquer outro ato, os pregoeiros substituir-se-ão entre si, solicitando à
Coordenadoria de Material e Patrimônio deste Tribunal (COMAP), por intermédio da Seção de Licitações
e Contratos, a redistribuição do pregão, nos termos do § 3º deste artigo.

§ 3º A Seção de Licitações e Contratos, sob a supervisão da Coordenadoria de Material e
Patrimônio deste Tribunal (COMAP), distribuirá os processos aos pregoeiros, de forma alternada e
equitativa.

§ 4º Os pregoeiros poderão funcionar como membros da equipe de apoio.
Art. 2º O pregoeiro designado para conduzir a licitação, poderá solicitar,

justificativamente, ao titular da unidade de lotação respectiva, a indicação de servidor com conhecimento
técnico compatível com o objeto do certame, para ratificar a conformidade técnica do objeto licitado na
modalidade pregão eletrônico nos termos da legislação de regência.

Art. 3º Designar os servidores Carlos Antônio Vieira Costa e Luciana Wander de
Oliveira Melo, ambos Técnicos Judiciários, lotados na Secretaria de Administração, para atuarem como
membros da equipe de apoio nos Pregões deste Tribunal.

Art. 4º Fixar as seguintes determinações:
I - os pregoeiros poderão usufruir férias ou compensação de banco de horas em períodos

simultâneos, desde que resguardada a permanência em efetivo exercício de, pelo menos, 01 (um) dos
pregoeiros designados no artigo 1º desta Portaria;

II - os membros da equipe de apoio deverão acordar entre si os períodos de férias ou
compensação de banco de horas, com o objetivo de evitar a ausência simultânea dos dois integrantes;

III - em decorrência do previsto no inciso I deste artigo, os afastamentos regulamentares
dos pregoeiros deverão ser comunicados à Seção de Licitações e Contratos com antecedência mínima de
30 (trinta) dias;

IV - na realização dos pregões, eletrônicos e presenciais, atuarão o pregoeiro e mais
quantos membros da equipe de apoio sejam necessários, a critério do respectivo pregoeiro;

V - o pregoeiro terá a incumbência de convocar os membros da equipe de apoio para a
realização de determinado certame, devendo observar o prazo mínimo de 02 (dois) dias entre a
convocação e a data marcada para a abertura da sessão inaugural da licitação, cientificando a chefia
imediata do servidor no referido prazo.

À
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Art. 5º Às designações de que trata esta Portaria aplica-se o disposto no art. 8º, § 5º, da
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 6º Salvo determinação em contrário da Presidência do TRE-AL, os trabalhos dos
pregoeiros e dos membros da equipe de apoio gozam de preferência quanto às suas atribuições rotineiras.

Art. 7º Fica revogada a Portaria Presidência nº 121/2022.
Art. 8º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
 

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Desembargador Presidente

Maceió, 30 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em 31/05/2022, às
17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1077448 e o código
CRC DB731150.
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_______________________________________________________________________________________________________________ 
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME 

CNPJ: 05.808.979/0001-42 | IE: 647.852.676.113 | IM: 3413830 
Rua Antônio Olímpio, nº 32 | Vila Aurora| CEP: 15014-410 | São José do Rio Preto - SP 

Telefone: (17) 3363-2308 | E-mail: vcrdistribuicao@gmail.com 
 

AO: 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  
PREGÃO ELETRÔNIICO Nº 71//2022 
PROCESSO Nº: 0004049-14.2022.6.02.8000 
REGISTRO DE PREÇOS  
TIPO: MENOR PREÇO 
DATA DA SESSÃO: 24/08/2022 
HORÁRIO: 14:00 
OBJETO: O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de consumo – processamento de dados (toners e cilindros de impressão), para 
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2022/2023, conforme especificações descritas neste 
edital e seus anexos.  
LOCAL: www.comprasnet.gov.br 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

A empresa V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME, inscrita no CNPJ No 05.808.979/0001-42 e I.E. No 647.852.676.113, com sede na Rua Antônio Olímpio, nº 
32, Vila Aurora, CEP: 15014-410, São José do Rio Preto – SP, telefone (17) 3363-2308, e-mail: vcrdistribuicao@gmail.com, neste ato representado pelo (a) Sr.(a) Vanessa 
Correa da Rocha, brasileira, solteira, empresária, portador do RG nº 33.322.218-0 SSP/SP e CPF. nº 295.979.838-42, tendo examinado o edital, vem apresentar a presente 
proposta para o fornecimento do(s) material(ais), em conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo, já inclusos todos os custos diretos e 
indiretos, lucros e encargos, impostos, taxas e demais custos incidentes. 

Item Descrição Modelo Marca Fabricante Procedência Unid. Qtde  Valor Unitário   Extenso Unit   Valor Total   Extenso Total  

1 

TONER PARA 
MULTIFUNCI 

ONAL SAMSUNG 
SCX 4833FD. Ref. 
MLT D205L, cor 

preta. 

MLT-
D205L DSI CHINAMATE Importado Unid 150  R$ 49,99  

quarenta e 
nove reais e 

noventa e nove 
centavos 

 R$       7.498,50  

sete mil, 
quatrocentos e 

noventa e oito reais 
e cinquenta 

centavos 

3 
TONER PARA 
MULTIFUNCI 

ONAL SAMSUNG 
SCX 5637FR e 

MLT-
D205E DSI CHINAMATE Importado Unid 150  R$ 52,99  

cinquenta e 
dois reais e 

noventa e nove 
centavos 

 R$       7.948,50  
sete mil, novecentos 

e quarenta e oito 
reais e cinquenta 

centavos 
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ML3710ND. Ref. 
MLT D205E, cor 

preta.   

4 

TONER PARA 
IMPRESSORA 

MULTIFUNCIONAL 
OKIDATA 

ES4172LP MFP . 
Cor preta. 

Capacidade de 
impressão de 

10.000 páginas, 
estimado com base 

na ISO/IEC 
NBR19752.  

45807129 DSI CHINAMATE Importado Unid 130  R$ 71,99  
setenta e um 

reais e noventa 
e nove 

centavos 
 R$       9.358,70  

nove mil, trezentos e 
cinquenta e oito 
reais e setenta 

centavos 

5 

CILINDRO DE 
IMPRESSÃO para 

30.000 páginas 
para a 

MULTIFUNCIONAL 
OKIDATA 

ES4172LP MFP. 
Cód 44574317.   

44574317 DSI CHINAMATE Importado Unid 80  R$ 168,90  
cento e 

sessenta e oito 
reais e noventa 

centavos 
 R$     13.512,00  treze mil, quinhentos 

e doze reais 

 VALOR TOTAL DA PROPOSTA COMERCIAL   R$     38.317,70    trinta e oito mil, trezentos e 
dezessete reais e setenta 

centavos  
          

 
Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos 
estão inclusas todas as despesas que influam nos custos, tais como transporte, seguro e frete, tributos (impostos, taxas, emolumentos, 

Proposta E ATESTADOS ITENS 1,3,4,5 (1133823)         SEI 0004049-14.2022.6.02.8000 / pg. 164



 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME 

CNPJ: 05.808.979/0001-42 | IE: 647.852.676.113 | IM: 3413830 
Rua Antônio Olímpio, nº 32 | Vila Aurora| CEP: 15014-410 | São José do Rio Preto - SP 
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contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos e 
indiretos. 
 

Inscrição Municipal: 341383/0 
 
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias e/ou conforme especificações do edital; 
Prazo de entrega: 30 dias corridos. Conforme especificações do edital; 
Condições de pagamento: 10 (dez) dias. Conforme especificações do edital; 
Prazo de validade dos itens: 12 (doze) meses e/ou conforme especificações do edital; 
Prazo de garantia: 12 (doze) meses e/ou conforme especificações do edital; 
Local de entrega: Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Rua Coronel Pedro Lima, 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 57022–220, no horário das 08 às 
18 horas, dassegundas às quintas-feiras e das 8h às 16h às sextas–feiras. Conforme especificações do edital;  
 

CONTA: 
BANCO DO BRASIL – SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP 
AG: 2502-X 
C/C: 27443-7 
 
Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura da Ata: 
NOME: VANESSA CORREA DA ROCHA 
CARGO/FUNÇÃO: DIRETOR (A) – PROPRIETÁRIO (A) 
PROFISSÃO: EMPRESÁRIA 
CPF: 295.979.838-42 
RG: 33.322.218-0 - EXPEDIDA POR SSP/SP 
ESTADO CIVIL: SOLTEIRO (A) 
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OPTANTE PELO SIMPLES: (x) SIM 
 
 
 
São José do Rio Preto- SP, 24 de Agosto de 2.022. 
 
 
 
_____________________________________________ 
V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME 
Vanessa Correa da Rocha  
CPF: 295.979.838-42 – RG: 33.322.218-0 SSP/SP 
Proprietária 
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 72320102190848140996-1; Data: 01/02/2019 09:03:10

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIB93349-EAC7;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E COMERCIAL 

Atestamos para os devidos fins que a empresa VANESSA CORREA DA ROCHA - ME, 
CNPJ 05.808.979/0001-42, estabelecida na RUA ANTONIO OLIMPIO, 32 - VILA AURORA 
SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP, forneceu a esta Instituição os itens abaixo especificados: 
  

OBJETO QUANTIDADE VALOR TOTAL 

TONER, com especificações mínimas: origina l 
genuíno ou similar compatível, novos de primeiro 
uso, compatível com impressora a laser 
OKIDATA, modelos da impressora: 
410/B420/B430/MB460/MB470 /MB480; na cor 
preta; rendimento de 7.000 páginas; observação – 
referência do toner original (OKIDATA) 
43979201. Na data da entrega, os itens deverão 
ser fornecidos com validade igual ou superior a 
80% do prazo de validade total apresentado na 
embalagem. MARCA/MODELO: DSI / 
43979201. 

60 R$ 4.740,00 

KIT, FOTOCONDUTOR, original genuíno ou 
similar compatível, novos de primeiro uso, 
compatível com OKIDATA, referência B400 
43979001, para impressoras modelos: B410 / 
B420 / B430 / MB460 / MB470 / MB480. Na data 
da entrega, os itens deverão ser fornecidos com 
validade igual ou superior a 80% do prazo de 
validade total apresentado na embalagem. 
MARCA/MODELO: DSI / 43979001. 

40 R$ 8.080,00 

 
 

Atestamos também que a empresa cumpriu com o prazo de entrega, quantidade e qualidade e 
que todos os produtos fornecidos a este órgão atenderam às nossas especificações, não 
ocorrendo nenhum fato que desabonasse a referida empresa. 

 

Salvador, 18 de janeiro de 2022. 

_________________________________ 
 

Clarissa Farani 
Coordenação de Suprimentos 

MP/BA 

 

CLARISSA CUMMING 

FARANI 

FERNANDES:0087759950

5

Assinado de forma digital por 

CLARISSA CUMMING FARANI 

FERNANDES:00877599505 

Dados: 2022.01.18 13:52:23 

-03'00'

VANESSA CORREA DA 

ROCHA:29597983842

Assinado de forma digital 

por VANESSA CORREA DA 

ROCHA:29597983842 

Dados: 2022.01.21 15:18:08 

-03'00'

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/72322101221454349565
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Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB

(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
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MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL

SECRETARIA DE ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Processo no 60585.000281/2019-17

1. VANESSA CORREA DA ROCHA-ME, inscrita no CNPJ: 05.808.979/0001-42 e IE:
647.852.676.113, com sede na Rua Dr. Presciliano Pinto, 427, Boa Vista - CEP: 15025-100, São José
do Rio Preto/SP, forneceu satisfatoriamente ao DEADI/Ministério da Defesa os produtos abaixo:

OBJETO Unidades
NOTA DE

EMPENHO
ORDEM

BANCARIA
NOTA

FISCAL
MODALIDADE

CARTUCHO  TONER
IMPRESSORA  BROTHER;
REFERÊNCIA  CARTUCHO:
TN-315M; TIPO: ORIGINAL;
COR:  MAGENTA;
RENDIMENTO:  3.500
PÁGINAS  COM  5%  DE
COBERTURA

75

2017NE801922 20180B800113 228
Pregão 29/2017-

MD

CARTUCHO  TONER
IMPRESSORA  BROTHER;
REFERÊNCIA  CARTUCHO:
TN-315Y;  TIPO:  ORIGINAL;
COR:  AMARELA;
RENDIMENTO:  3.500
PÁGINAS  COM  5%  DE
COBERTURA.

75

CARTUCHO  TONER
IMPRESSORA  BROTHER;
REFERÊNCIA  CARTUCHO:
TN-315BK;  TIPO:
ORIGINAL;  COR:  PRETA;
RENDIMENTO:  6.000
PÁGINAS  COM  5%  DE
COBERTURA

75

2. Atestamos  também  que  a  empresa  cumpriu  com  o  prazo  de  entrega,  quantidade  e
qualidade e que os produtos fornecidos a este órgão atenderam às nossas especificações, não ocorrendo

:: SEI / MD - 1436809 - Atestado de Capacidade Técnica ::

1 of 2
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nenhum fato que desabonasse a referida empresa.

Brasília, 30 de janeiro de 2019.

ROSERVAL DE MENESES ROMEIRO – S Ten
Chefe da Seção de Almoxarifado

LUCIANO PFEIFER MACEDO
Ordenador de Despesas

Documento assinado eletronicamente por Luciano Pfeifer Macedo, Ordenador(a) de Despesas,
em 30/01/2019, às 12:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do
Decreto nº 8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.

Documento assinado eletronicamente por Roserval de Meneses Romeiro, Chefe, em 31/01/2019,
às 10:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 1º, art. 6º, do Decreto nº
8.539 de 08/10/2015 da Presidência da República.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br
/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, o código
verificador 1436809 e o código CRC C6B234F4.

:: SEI / MD - 1436809 - Atestado de Capacidade Técnica ::
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PODER JUD IC IÁR IO
TR IBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA BAH IA
SECRETAR IA DE ADM IN ISTRAÇÃO
DSP - COORDENAÇÃO DE COMPRAS COORDENAÇÃO DE COMPRAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A D IRETOR IA DE SUPR IMENTO E PATR IMÔN IO DO TR IBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DA

BAH IA . a través da Coordenação de Compras. s ituada na 5" Avenida do CAB. n° 560. sa la n° 111.

P réd io Anexo. Centro Adm in istra tivo da Bahia . nesta Capita l. inscrita no CNPJ/MF nO 13.100.722/0001-

60. a testa para os devidos fins que a empresa VANESSA CORREA DA ROCHA-ME inscrita no

CNPJ/MF n° 05.808.979/0001-42. s ituada na Rua D r. P resciliano P in to . 427. Boa V ista . CEP : 15.025-

100. São José do R io P reto /SP . declarada vencedora do Pregão E le trôn ico n° 047/2017. lo te 03 (três).

fo rneceu os ob je tos lic itados a seguir d iscrim inados. a tendendo satis fa toriamente às cond içôes

contra tua is. tendo respe itadas as suas cláusu las no que se refere aos prazos de entrega e

especificaçôes técn icas. sendo os serv iços considerados de boa qualidade.

PRODUTOS QTDE.

Toner, para im pressora Xerox Phaser 3250. compatíve l do fabricante do equipamento .

compatíve l com modelo 106R01374. não recarregado. não recond ic ionado e não

remanufa turado. novo. de prim eiro uso. cor da tin ta : pre ta . Capacidade de impressão de
200

aproxim adamente 5.000.00 páginas. Embalagem : Deverá conter e tiqueta ind icando a

procedência do item e do fabricante . prazo de va lidade de no m ín imo 1 (um ) ano. Côd.

T JBA 019.021.068

Salvador/BA . 22 de Janeiro de 2019.

~
G ilse S ilva

D ire tora de Suprim gp o e Patrim ônio

End.: 5 ' Aven ida do CAB. nO .560, Ed ifíc ío Anexo ao TJBA . Sala 112-

Centro Adm in istra tivo da Bahia . Sa lvador/BA - CEP : 41.745-971. Te l.: (71) 3372-1594/1597

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 72322301190944090718-1; Data: 23/01/2019 09:48:30

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIB39531-N81P;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
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Valor Total do Ato: R$ 4,42
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
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Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIB39530-WGMT;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
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KATYANE SOARES 

BRINGHENTI:125571

Assinado de forma digital por 

KATYANE SOARES 

BRINGHENTI:125571 

Dados: 2022.01.18 17:11:56 -03'00'

VANESSA CORREA DA 

ROCHA:29597983842

Assinado de forma digital 

por VANESSA CORREA DA 

ROCHA:29597983842 

Dados: 2022.01.21 15:17:33 

-03'00'
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                                         SupryLaser Soluções Empresariais Eireli - ME – CNPJ: 16.479.787/0001-56 

Rua: Tabatinguera ,93 - Sala 126 – SÉ– São Paulo – SP – CEP: 01020 – 001 

 Fone: (11) 3104-2776 Email: ricardolicio@uol.com.br  
Ao 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 

Objeto:. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de consumo – processamento de dados 
(toners e cilindros de impressão), para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas 
atividades no exercício de 2022/2023, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos. 

 
PROPOSTA 

 

 
item 

 
DESCRIÇÃO 

 
UNID. 

 
QTD 

 
MARCA 

VALOR 
UNIT. 

VALOR 
TOTAL 

 
 

2 

 
TONER PARA MULTIFUNCI ONAL SAMSUNG 
SL M4070FR. Ref. MLT D203U, cor preta. 

 

Unid. 

 

150 

 
Cartucho 

& cia 

 
R$ 

51,99 

 
R$ 

    7.798,50 

 
Valor Total da Proposta R$ 7.798,50 (Sete Mil, Setecentos, Noventa,Oito reiais e Cinquenta Centavos) 

Proponente: SUPRYLASER SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - ME Município: São Paulo 
Endereço : Tabatinguera, 93 sala  126 
CEP: 02010 – 001 
Bairro: Sé I.E: 144.055.423.111 
Estado: SP CMM: 5.133.342-2 
CNPJ: 16.479.787/0001-56 Telefone: 11 3104 -2776 

 
 

E-mail:ricardolicio@uol.com.br 
Banco: BANCO DO BRASIL Agência: 4223 - 4 Conta Bancária: 14200-x 

Inscrição no SIMPLES: (X) Sim () Não 

Prazo de validade da proposta: Conforme ao Edital. 
 

Prazo de entrega:  Conforme ao Edital. 
 

Validade e Garantia dos produtos ofertados: 12 (Doze) meses, contados a partir do seu recebimento definitivo. 
 
Declaramos conhecer e aceitar todas as condições deste Edital e de seus anexos e nos comprometemos a cumprir as 
obrigações pelo preço constante na planilha acima. 
 

São Paulo 24, de Agosto de 2022. 
 

 
. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS
EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa SUPRYLASER
SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que
regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de
digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 10/03/2021 17:17:22 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço
de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o
Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 121012602212395517600-1 a 121012602212395517600-3 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

 
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b89fdb099183b32ee684e35d2e53b433caef34be5b5973ea00e2d65112cec811391eb8e1a98222edb0f4aaa1f97fd0558b

a01e0390d0c58ab871d3fd682bbf613  
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de agosto de 2022.
Sr. Coordenador COINF
 
Seguem propostas e atestados de qualificação

técnica dos melhores classificadas no Pregão 71/2022, razão
pela qual solicito análise da conformidade  nos termos do
ANEXO I-A (TERMO DE REFERÊNCIA), eventos:

Proposta itens  1,3,4,5 : 1133823
Proposta item 02 : 1133825
 
Agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 25/08/2022, às 12:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1133829 e o código CRC 346F9B91.

0004049-14.2022.6.02.8000 1133829v1
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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 agosto de 2022.
À PREG
 
Sr. Pregoeiro,
 
Em atenção ao Despacho PREG 1133829, com a

devida vênia, smj, creio que o encaminhamento inicial deve
ser direcionado à unidade que elaborou o Termo de
Referência, ou seja, SEALMOX.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Coordenador, em 25/08/2022, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1134440 e o código CRC 95004A10.

0004049-14.2022.6.02.8000 1134440v1
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G.S Marques Mesquita Comercio e Suprimentos de Informática LTDA
SUPRIMENTOS-MARCAS  HP,BROTHER,EPSON,CANON,LEXMARK,XEROX,OKIDATA ENTRE OUTROS

Rio de Janeiro, 24 de Agosto de 2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Código da UASG: 70011

Prezados Senhores,
Vimos pela presente apresentar-lhes nossa proposta comercial:

Item Descrição do Produto Unid Qtde UNT. TOTAL

10

TONER  PARA
MULTIFUNCIONAL  HP
LASERJET PRO M428FDW,
Original  HP,  CF258X,  cor
Preta, para 10.000 páginas. 

Un 100 520,00 52.000,00

 TOTAL
R$

52.000,00

Pagamento: Em ate 15 dias

Validade da proposta: 60 dias578,96

Impostos e fretes inclusos 

Garantia de 12 meses pelo fabricante 

Dados Bancários: Banco 336 - Banco C6 S.A. Agência: 0001Conta corrente: 

13044449-9

________________________________________________

G.S. Marques Mesquita Comercio e Suprimento e inf. ltda    

RUA BARÃO DE MESQUITA  N 928 , APT 501 - RJ - CEP 20.540-004

TEL.: (21) 3596-7648 E FAX.: (21) 99695-0268  C.N.P.J. 22.061.190/0001-90
INCRIÇÃO ESTADUAL 86.888.998 EMAIL – ULTRAINFOGSCOMERCIO@GMAIL.COM
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MINISTERTO DA DE
EXERCITO BRASILEIRO
CMSE - 2RM

BASE DE APOIO REGIONAL DE SOROCABA.
(14" Cireunserigdo de Recrutamento/1946)

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos, para os devidos fins, que a Empresa GS. MARQUES MESQUITA
COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA. pessoa juri a de direito privado, inserito

no CNPJ n® 22.061.190/0001-90, sediada na Rua URANOS 1385:A SALA 202; OLARIA, 1763.

forneceu para a BASE DE APOIO REGIONAL DF SOROCABA, os itens relacionados abaixo,

atendendo integralmente as espec agSes contratadas quanto ao prazo de entrega, quantidade

qualidade, inexistindo, até a presente data. registros negatives que comprometamo fornecimento

CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, COMPATIVEL 3 78C40K0 — 03 Unidades

CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK. COMPATIVEL 3 78C4XY0 - 01 Unidas

CARTUCIIO TONER IMPRESSORA LEXMARK.COMPATIVEL 3 78C4XC0 - 01 Unidade; &

CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, ORI XMO- 01 Unidade.

Sorocaba, SP. 18 de julho de

RONEUTON

Of
SI

Encarregado do Sete Material
)

Proposta e atestado item 10 (1134449)         SEI 0004049-14.2022.6.02.8000 / pg. 193



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

DESPACHO

Maceió, 25 de agosto de 2022.
Srª Chefe SEALMOX
 
Seguem propostas e atestados de qualificação

técnica dos melhores classificadas no Pregão 71/2022, razão
pela qual solicito análise da conformidade  nos termos do
ANEXO I-A (TERMO DE REFERÊNCIA), eventos:

Proposta item 9: 1134447
Proposta item 10: 1134449
Proposta itens  1,3,4,5 : 1133823
Proposta item 02 : 1133825
 
A sessão foi reagendada para o dia 29/08 às

16horas. 
Agradeço antecipadamente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 25/08/2022, às 18:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1134452 e o código CRC 30692000.

0004049-14.2022.6.02.8000 1134452v1
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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 agosto de 2022.
 
 
Senhor Pregoeiro,
 
 
Da análise das propostas apresentadas abaixo, nos

respectivos eventos:
 
Proposta item 9: 1134447
Proposta item 10: 1134449
Proposta itens  1,3,4,5 : 1133823
Proposta item 02 : 1133825
 
Temos que:
 

ITEM DESCRIÇÃO ANEXO ÚNICO PROPOSTA                            CONCLUSÃO

1 TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-
4833FD. Ref. MLT-D205L, cor preta.

V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME

CNPJ No 05.808.979/0001-42

TONER PARA MULTIFUNCI ONAL SAMSUNG SCX
4833FD. Ref. MLT D205L, cor preta.

MARCA:  DSI - CHINAMATE 

             A proposta ATENDE às exigências do edital.

2 TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL-
M4070FR. Ref. MLT-D203U, cor preta.

SupryLaser Soluções Empresariais Eireli - ME – CNPJ:
16.479.787/0001-56

TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SL
M4070FR. Ref. MLT D203U, cor preta.

MARCA  Cartucho & cia

           A proposta ATENDE às exigências do edital.

3 TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-
5637FR e ML3710ND. Ref. MLT-D205E, cor preta.

V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME

CNPJ No 05.808.979/0001-42

TONER PARA MULTIFUNCI ONAL SAMSUNG SCX
5637FR ML3710ND. Ref. MLT D205E, cor preta.

MARCA:  DSI - CHINAMATE

            A proposta ATENDE às exigências do edital.

4
TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
OKIDATA ES4172LP MFP . Cor preta. Capacidade
de impressão de 10.000 páginas, estimado com
base na ISO/IEC NBR19752.

V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME

CNPJ No 05.808.979/0001-42

TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL
OKIDATA ES4172LP MFP . Cor preta. Capacidade de
impressão de 10.000 páginas, estimado com base

na ISO/IEC NBR19752.

MARCA:  DSI - CHINAMATE

          A proposta ATENDE às exigências do edital.

5
CILINDRO DE IMPRESSÃO  para 30.000
páginas, para a MULTIFUNCIONAL OKIDATA
ES4172LP MFP. Cód 44574317. 

V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA – ME

CNPJ No 05.808.979/0001-42

CILINDRO DE IMPRESSÃO para 30.000 páginas para
a MULTIFUNCIONAL OKIDATA ES4172LP MFP. Cód

44574317.

MARCA:  DSI - CHINAMATE

          A proposta ATENDE às exigências do edital.

9
FITAS PARA IMPRESSORA EPSON LQ 590. Ref
da Fita Original S015337, confeccionada em
nylon, com no mínimo 12 metros.

EMPRESA BML COMERCIAL LTDA

CNPJ 11292106/0001-22

FITAS PARA IMPRESSORA EPSON LQ 590. Ref da
Fita Original S015337, confeccionada em nylon, com

no mínimo 12 metros. MARCA MASTERPRINT 

     A proposta ATENDE às exigências do edital.

10
TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET
PRO M428FDW, Original HP, CF258X, cor Preta,
para 10.000 páginas.

G.S Marques Mesquita Comercio e Suprimentos de
Informática LTDA

22.061.190/0001-90       A proposta ATENDE às exigências do edital.
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para 10.000 páginas. TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO
M428FDW, Original HP, CF258X, cor Preta, para

10.000 páginas

 

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 29/08/2022, às 14:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1134522 e o código CRC 3A3A6768.

0004049-14.2022.6.02.8000 1134522v1
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 05.808.979/0001-42

Certidão nº: 10639671/2022

Expedição: 04/04/2022, às 09:55:48

Validade: 01/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.808.979/0001-42, NÃO CONSTA como

inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 30/08/2022 13:56:22 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 

CNPJ: 05.808.979/0001-42 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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 01/08/2022  0059257176 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   9255035  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Cíveis   do(a)   Comarca   de   São   Paulo   - 
 Capital, no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 30/07/2022,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: **************** 

 V.   C.   DA   ROCHA   DISTRIBUIDORA   -   ME  ,   CNPJ:   05.808.979/0001-42,   conforme   indicação   constante 
 do pedido de certidão.***************************************************************************************** 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já 
 cadastrados   no   sistema   informatizado   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais 
 do Estado de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 SPI nº 22/2019. 

 Esta   certidão   considera   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em 
 Grau de Recurso. 

 Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a 
 Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A 
 conferência   dos   dados   pessoais   fornecidos   pelo   pesquisado   é   de   responsabilidade   exclusiva   do 
 destinatário da certidão. 

 A   certidão   em   nome   de   pessoa   jurídica   considera   os   processos   referentes   à   matriz   e 
 às   filiais   e   poderá   apontar   feitos   de   homônimos   não   qualificados   com   tipos   empresariais   diferentes 
 do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 1 de agosto de 2022. 

                0059257176 
 PEDIDO N°:  
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 72322608191202430845-1; Data: 26/08/2019 12:05:10

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJA54573-VYLN;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 72321208190844170257-1; Data: 12/08/2019 08:56:56

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIX11342-N1W8;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 72321605190850000725-1; Data: 16/05/2019 08:58:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM90523-7RCY;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 72321605190850000725-2; Data: 16/05/2019 08:58:55

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM90522-V5RO;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 72321605190850000786-1; Data: 16/05/2019 08:58:59

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM90530-FY7X;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular

Proposta DOCS HABILIAÇÃO ITEM 1,3,4,5 CERTIDOES (1137544)         SEI 0004049-14.2022.6.02.8000 / pg. 218
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 72321605190850000786-2; Data: 16/05/2019 08:58:59

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM90529-MYJQ;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular

Proposta DOCS HABILIAÇÃO ITEM 1,3,4,5 CERTIDOES (1137544)         SEI 0004049-14.2022.6.02.8000 / pg. 219
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 72321605190850000786-3; Data: 16/05/2019 08:58:59

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM90528-413V;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 72321605190850000786-4; Data: 16/05/2019 08:58:59

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM90527-FRMQ;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular

Proposta DOCS HABILIAÇÃO ITEM 1,3,4,5 CERTIDOES (1137544)         SEI 0004049-14.2022.6.02.8000 / pg. 221

https://azevedobastos.not.br/documento/72321605190850000786


Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 72321605190850000786-5; Data: 16/05/2019 08:58:59

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM90526-8QPQ;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 72321605190850000889-1; Data: 16/05/2019 08:59:03

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM90563-E5QB;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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Documento Digitalizado Certificado pela Junta Comercial do Estado de São Paulo -
www.jucesp.sp.gov.br

Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 72321605190850000889-2; Data: 16/05/2019 08:59:03

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM90562-ZBIT;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Proposta DOCS HABILIAÇÃO ITEM 1,3,4,5 CERTIDOES (1137544)         SEI 0004049-14.2022.6.02.8000 / pg. 225

https://azevedobastos.not.br/documento/72321605190850000889
http://www.tcpdf.org


���������	
��������	��	������	
������	��	�������	

��������	������	������	

������	��	����	

��������	��������	����	��	����������	�	������	�	�������	��	�����������	�����������	�	�������	��	�������	��	����	������

� !"#$%&'(%)"*+,,)-."//01"2-%33)"4),"#,&-4),"15676866."9):)"*+,,)-"*2"
;+<!=">57?"7@0081060"A"B-C=">57?"7@0081050"

D&&$=AAEEE!-F+ +4)G-,&),!H)&!G3"
#8I-%<="(-3&)3%)J-F+ +4)G-,&),!H)&!G3

"

����������	��	������	��	������������	�������

K"2+<!"L'<G+3"�F+ M4)"4+"N%3-H4-"O- -<(-H&%."KP%(%-<"4)"*3%I+%3)"Q+R%,&3)"O% %<"4+"S-,(%I+H&),"+"TG%&),"+"*3% -&% )"4+"O-,-I+H&),."UH&+34%VW+,"+";X&+<-,"()I"-&3%GX%V:)"4+
-X&+H&%(-3"+"3+()HD+(+3"P%3I-,"4-"O)I-3(-"4+"9):)"*+,,)-"O-$%&-<"4)"#,&-4)"4-"*-3-YG-."+I" %3&X4+"4+"Z+%."+&(!!!

[#OZ�QK"-%H4-"\X+."$-3-"R-3-H&%3"&3-H,$-3MH(%-"+",+RX3-HV-"]X3Y4%(-"4+"&)4),"),"-&),")3%XH4),"4-"-&% %4-4+"S)&-3%-<"+"Q+R%,&3-<"H)"#,&-4)"4-"*-3-YG-."P)%"%H,&%&XY4)"$+<-"4-
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 72321605190850000943-1; Data: 16/05/2019 08:59:05

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM90567-T0KW;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 72321605190850000943-2; Data: 16/05/2019 08:59:05

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM90566-5IMY;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 72321605190850000943-3; Data: 16/05/2019 08:59:05

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM90565-V5RG;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular

Proposta DOCS HABILIAÇÃO ITEM 1,3,4,5 CERTIDOES (1137544)         SEI 0004049-14.2022.6.02.8000 / pg. 229

https://azevedobastos.not.br/documento/72321605190850000943


Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII

da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel
do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 72321605190850000943-4; Data: 16/05/2019 08:59:05

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIM90564-Q40W;
Valor Total do Ato: R$ 4,42

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti

Titular
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#,&-4X-<"Ĥ"/6!/7@A@6/7."*3) %I+H&)"O�9"Sg"667A@6/0"+"*3) %I+H&)"OS9"Sg"/66A@6@6!

K"3+P+3%4)"d" +34-4+."4)X"Pd!

����	�������

"
66661G/4i70P4j0P61iP@4_jP+_G(61Gi7_-7+0iGPP_64j(5151i1_/0_07Gj5ii_(1+@(75_j@(i-7i6@_+1i(G65-7GG+++jP610(G5j@5-_1/1j@j0_+_G6/6(G/45+-1P17(/G/+G6

5i-(@+71_@177j145""
"

"

Proposta DOCS HABILIAÇÃO ITEM 1,3,4,5 CERTIDOES (1137544)         SEI 0004049-14.2022.6.02.8000 / pg. 231



30/08/2022 14:05 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Menor.asp?prgCod=1067783&prpCod=15720163&codUasg=70011&nomUasg=TRIBUN… 1/1

  

 

 
 

Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 71/2022 UASG 70011

V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, inscrita no CNPJ nº 05.808.979/0001-42, 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.

São José do Rio Preto, 24 de Agosto de 2022.
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 71/2022 UASG 70011

V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, inscrita no CNPJ nº 05.808.979/0001-42, 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.

São José do Rio Preto, 24 de Agosto de 2022.
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 71/2022 UASG 70011

V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, inscrita no CNPJ nº 05.808.979/0001-42, 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.

São José do Rio Preto, 24 de Agosto de 2022.
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 71/2022 UASG 70011

V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, inscrita no CNPJ nº 05.808.979/0001-42, declara sob as penas da Lei, que cumpre
a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

São José do Rio Preto, 24 de Agosto de 2022.
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 71/2022 UASG 70011

V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, como representante devidamente constituído de 05.808.979/0001-42 - V. C. DA
ROCHA DISTRIBUIDORA doravante denominado V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, para fins do disposto no Edital do
Pregão Eletrônico 71/2022 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 71/2022 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 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
71/2022 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 71/2022 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 71/2022 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 71/2022 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 71/2022 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 71/2022 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 71/2022 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. 

São José do Rio Preto, em 24 de Agosto de 2022. 

V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 71/2022 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 71/2022 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA

São José do Rio Preto, 24 de Agosto de 2022.
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 71/2022 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: 05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 

24 de Agosto de 2022.
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 71/2022 UASG 70011

V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, CNPJ nº 05.808.979/0001-42, 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.

São José do Rio Preto, 24 de Agosto de 2022.
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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: 05.808.979/0001-42 DUNS®: 937088346
Razão Social: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA
Nome Fantasia: VCR DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/03/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 20/11/2022
FGTS 02/09/2022
Trabalhista Validade: 28/01/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/12/2022
Receita Municipal Validade: 16/11/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2023Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 30/08/2022 13:48 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 05.808.979/0001-42
Razão Social: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

RUA ANTONIO OLIMPIO, 32 - VILA AURORA - São José do Rio Preto / São Paulo

Emitido em: 30/08/2022 13:50 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: 05.808.979/0001-42 DUNS®: 937088346
Razão Social: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA
Nome Fantasia: VCR DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/03/2023

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) MEI: Não
Capital Social: R$ 200.000,00 Data de Abertura da Empresa: 24/07/2003
CNAE Primário: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS

E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

CNAE Secundário 1: 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E
CNAE Secundário 2: 4623-1/06 - COMÉRCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS
CNAE Secundário 3: 4623-1/09 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
CNAE Secundário 4: 4641-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS
CNAE Secundário 5: 4641-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
CNAE Secundário 6: 4641-9/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
CNAE Secundário 7: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 8: 4643-5/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
CNAE Secundário 9: 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E
CNAE Secundário 10: 4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE
CNAE Secundário 11: 4649-4/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E
CNAE Secundário 12: 4652-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES
CNAE Secundário 13: 4669-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE BOMBAS E COMPRESSORES;
CNAE Secundário 14: 4685-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS SIDERÚRGICOS E
CNAE Secundário 15: 4686-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
CNAE Secundário 16: 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 17: 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 18: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 19: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 20: 4755-5/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
CNAE Secundário 21: 4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

Emitido em: 30/08/2022 13:51 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 22: 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
CNAE Secundário 23: 4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS
CNAE Secundário 24: 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
CNAE Secundário 25: 4761-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
CNAE Secundário 26: 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 27: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 28: 4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E
CNAE Secundário 29: 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 30: 4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
CNAE Secundário 31: 7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 32: 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE

Dados para Contato
CEP: 15.014-410
Endereço: RUA ANTONIO OLIMPIO, 32 - VILA AURORA
Município / UF: São José do Rio Preto / São Paulo
Telefone: (17) 33632308
E-mail: vcrdistribuicao@gmail.com

Dados do Responsável Legal
295.979.838-42CPF:

Nome: VANESSA CORREA DA ROCHA

Dados do Responsável pelo Cadastro
295.979.838-42CPF:

Nome: VANESSA CORREA DA ROCHA
E-mail: vcrdistribuicao@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais
8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS
Serviços
3530 - Informática - Manutenção de Computadores
5398 - Prestação de Serviços de Informática
12629 - Recarga de Cartucho para Impressora ´Suspenso´
15750 - Informática - Locação Equipamentos
16764 - Impressão Eletrônica - Laser / Jato Tinta
18872 - Remanufaturamento Cartucho (Cabeça Impressão) / Impressora /Copiadora / Fax ´Suspenso´

Emitido em: 30/08/2022 13:51 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 16.479.787/0001-56

Certidão nº: 28464821/2022

Expedição: 30/08/2022, às 13:35:25

Validade: 26/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 16.479.787/0001-56, NÃO CONSTA

como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 30/08/2022 13:36:36 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 

CNPJ: 16.479.787/0001-56 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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 21/06/2022  0058185108 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   8195961  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Cíveis   do(a)   Comarca   de   São   Paulo   - 
 Capital, no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 20/06/2022,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: **************** 

 SUPRYLASER   SOLUÇÕES   EMPRESARIAIS   EIRELI   -   ME  ,   CNPJ:   16.479.787/0001-56,   conforme 
 indicação constante do pedido de certidão.*************************************************************** 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já 
 cadastrados   no   sistema   informatizado   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais 
 do Estado de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 SPI nº 22/2019. 

 Esta   certidão   considera   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em 
 Grau de Recurso. 

 Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a 
 Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A 
 conferência   dos   dados   pessoais   fornecidos   pelo   pesquisado   é   de   responsabilidade   exclusiva   do 
 destinatário da certidão. 

 A   certidão   em   nome   de   pessoa   jurídica   considera   os   processos   referentes   à   matriz   e 
 às   filiais   e   poderá   apontar   feitos   de   homônimos   não   qualificados   com   tipos   empresariais   diferentes 
 do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 21 de junho de 2022. 

                0058185108 
 PEDIDO N°:  
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O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DARLAN DE OLIVEIRA LIMA, em quinta-feira, 18 de agosto de 2022 11:34:03 GMT-03:00, CNS: 11.234-2 - 26º Tabelião

de Notas da Capital/SP, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente

documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 71/2022 UASG 70011

SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 16.479.787/0001-56, 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.

São Paulo, 24 de Agosto de 2022.
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 71/2022 UASG 70011

SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI, como representante devidamente constituído de 16.479.787/0001-56 -
SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI doravante denominado SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS
EIRELI, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 71/2022 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 71/2022 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 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 71/2022 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 71/2022 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 71/2022 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 71/2022 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 71/2022 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 71/2022 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 71/2022 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. 

São Paulo, em 24 de Agosto de 2022. 

SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 71/2022 UASG 70011

SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 16.479.787/0001-56, declara sob as penas da
Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

São Paulo, 24 de Agosto de 2022.
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 71/2022 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 71/2022 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 16.479.787/0001-56 - SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI

São Paulo, 24 de Agosto de 2022.
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 71/2022 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: 16.479.787/0001-56 - SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 

24 de Agosto de 2022.

 

Voltar

Proposta DOCS HABILIAÇÃO ITEM 02 DECLARAÇOES (1137571)         SEI 0004049-14.2022.6.02.8000 / pg. 256

javascript:self.print()


30/08/2022 13:27 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Superveniente.asp?prgCod=1067783&prpCod=15721605&codUasg=70011&nomUasg=… 1/1

  

 

 
 

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 71/2022 UASG 70011

SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ nº 16.479.787/0001-56, 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.

São Paulo, 24 de Agosto de 2022.
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 71/2022 UASG 70011

SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 16.479.787/0001-56, 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.

São Paulo, 24 de Agosto de 2022.
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 71/2022 UASG 70011

SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 16.479.787/0001-56, 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.

São Paulo, 24 de Agosto de 2022.
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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: 16.479.787/0001-56 DUNS®: 941947604
Razão Social: SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Nome Fantasia: CARTUCHO&CIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/03/2023
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
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

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 14/09/2022
FGTS 14/09/2022
Trabalhista Validade: 26/11/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 21/06/2022 (*)

Receita Municipal Validade: 02/09/2022
VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/05/2022 (*)Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 30/08/2022 13:18 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários

da

Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 16.479.787

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
_

_

_

_

_

_
_

_

_

_
_

_

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aquela acima informada.

Certidão nº 38129962

Data e hora da emissão 04/08/2022 16:06:44 (hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

Folha 1 de 1

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
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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: 16.479.787/0001-56 DUNS®: 941947604
Razão Social: SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Nome Fantasia: CARTUCHO&CIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/03/2023

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não

Capital Social: R$ 63.000,00 Data de Abertura da Empresa: 04/07/2012
CNAE Primário: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS

E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

CNAE Secundário 1: 1412-6/01 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS
CNAE Secundário 2: 3314-7/10 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E
CNAE Secundário 3: 3329-5/01 - SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓVEIS DE QUALQUER
CNAE Secundário 4: 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CNAE Secundário 5: 4321-5/00 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
CNAE Secundário 6: 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
CNAE Secundário 7: 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
CNAE Secundário 8: 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA
CNAE Secundário 9: 4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-
CNAE Secundário 10: 4623-1/09 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS
CNAE Secundário 11: 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA
CNAE Secundário 12: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 13: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 14: 4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
CNAE Secundário 15: 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
CNAE Secundário 16: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 17: 4751-2/02 - RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 18: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 19: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 20: 4754-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA

Emitido em: 30/08/2022 13:20 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 21: 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
CNAE Secundário 22: 4756-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS
CNAE Secundário 23: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 24: 4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
CNAE Secundário 25: 4761-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
CNAE Secundário 26: 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 27: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 28: 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE
CNAE Secundário 29: 4773-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E
CNAE Secundário 30: 4774-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓPTICA
CNAE Secundário 31: 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 32: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
CNAE Secundário 33: 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 34: 4789-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO
CNAE Secundário 35: 7733-1/00 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 36: 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
CNAE Secundário 37: 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE
CNAE Secundário 38: 9529-1/05 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO

Dados para Contato
CEP: 01.020-001
Endereço: RUA TABATINGUERA, 93 - SALA 126 - SE
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 31042776
E-mail: RICARDOLICIO@UOL.COM.BR

Dados do Responsável Legal
512.616.181-49CPF:

Nome: RICARDO MOREIRA LICIO

Dados do Responsável pelo Cadastro
512.616.181-49CPF:

Nome: RICARDO MOREIRA LICIO
E-mail: ricardolicio@uol.com.br

Emitido em: 30/08/2022 13:20 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

32

Proposta DOCS HABILIAÇÃO ITEM 02 SICAF (1137578)         SEI 0004049-14.2022.6.02.8000 / pg. 263



Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 512.616.181-49 Participação Societária: 100,00%
Nome: RICARDO MOREIRA LICIO
Número do Documento: 196882394 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 18/07/2019 Data de Nascimento: 26/07/1968
Filiação Materna: MARIA LOURENCA MOREIRA LICIO
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 05.045-020
Endereço: RUA CAMILO, 182 - APTO 33 - VILA ROMANA
Município / UF: São Paulo / São Paulo
Telefone: (11) 38754939
E-mail: ricardolicio@uol.com.br

Linhas Fornecimento

Serviços
12629 - Recarga de Cartucho para Impressora ´Suspenso´
18872 - Remanufaturamento Cartucho (Cabeça Impressão) / Impressora /Copiadora / Fax ´Suspenso´

Emitido em: 30/08/2022 13:20 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI
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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: 16.479.787/0001-56
Razão Social: SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

RUA TABATINGUERA, 93 - SALA 126 - SE - São Paulo / São Paulo

Emitido em: 30/08/2022 13:23 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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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: BML COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.292.106/0001-22

Certidão nº: 28383960/2022

Expedição: 30/08/2022, às 07:45:48

Validade: 26/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que BML COMERCIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no

CNPJ sob o nº 11.292.106/0001-22, NÃO CONSTA como inadimplente no

Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 30/08/2022 07:44:17 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: BML COMERCIAL LTDA 

CNPJ: 11.292.106/0001-22 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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30/08/2022 08:17 Certidão PJe

https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/manterPessoa/manterPessoaJuridica.xhtml 1/1

Data da Emissão: 30/08/2022 08h17min Data de Validade: 29/09/2022
Nº da Certidão: 01210276/2022 Nº da Autenticidade: ZU.B9.CC.PE.YR

Razão Social: BML COMERCIAL LTDA ME
CNPJ: 11.292.106/0001-22 Inscrição Estadual: 038741334
Endereço Residencial: RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 71 Compl:
Bairro: CASA FORTE Cidade: Recife/PE

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra

Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA 

LICITAÇÃO
VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

 

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade
deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original

 
Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º
Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco,
FALÊNCIA DE EMPRESÁRIOS, SOCIEDADES EMPRESARIAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE; RESTITUIÇÃO DE COISA OU DINHEIRO NA FALÊNCIA DO DEVEDOR EMPRESÁRIO;
RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação
contra a pessoa acima identificada. 
 
A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do
TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente
através da Internet.  
 
Observações:  
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco,
através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos
Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.  
 
Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃ dos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico
â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©. 
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Certifico o Registro em 09/06/2021

Arquivamento 20219615586 de 09/06/2021 Protocolo 219615586 de 20/05/2021 NIRE 26201790060

Nome da empresa BML COMERCIAL LTDA ME

Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx

Chancela 116119550795049

09/06/2021

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE 

 

Eu, FRANCISCO DE ASSIS VERAS DE ALBUQUERQUE, Técnico de Contabilidade, com carteira 

profissional Nº CRC/PE 013546/O-4 e CPF 377.275.164-49, DECLARO, sob as penas da lei penal 

e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que os documentos digitalizados objetos 

da ALTERAÇÃO, CNPJ 11.292.106/0001-22, processo sob Nº 21/961558-6, são autênticos e 

condizem com o original, em conformidade com o art. 1º da Resolução nº 01/2020/JUCEPE, de 

26 de março de 2020. 

 

Documentos Apresentados 

 

- RG Contador – 2 Folhas 

- DBE – 1 Folha 

- Contrato – 3 Folhas 

- Procuração – 1 Folha 

- CREA Afonso – 1 Folha 

- RG Renata – 1 Folha 

- RG Maria das Graças – 1 Folha 

 

Data 09/06/2021 

 

 

 

_______________________________________ 

FRANCISCO DE ASSIS VERAS DE ALBUQUERQUE 

TECNICO DE CONTABILIDADE 

CRC/PE 013546/O-4 
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Certifico o Registro em 09/06/2021

Arquivamento 20219615586 de 09/06/2021 Protocolo 219615586 de 20/05/2021 NIRE 26201790060

Nome da empresa BML COMERCIAL LTDA ME

Este documento pode ser verificado em http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx

Chancela 116119550795049

09/06/2021

219615586

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA BML COMERCIAL LTDA ME

PROTOCOLO 219615586 - 20/05/2021

ATO 002 - ALTERACÃO

EVENTO 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 26201790060
CNPJ 11.292.106/0001-22
CERTIFICO O REGISTRO EM 09/06/2021
SOB N: 20219615586

Assinado eletronicamente por
ILAYNE LARISSA LEANDRO MARQUES

SECRETÁRIA - GERAL

1

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 37727516449 - FRANCISCO DE ASSIS VERAS DE ALBUQUERQUE
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29/08/2022 18:02 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Acessibilidade.asp?prgCod=1067783&prpCod=15715380 1/1

  

 

 
 

Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 71/2022 UASG 70011

BML COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.292.106/0001-22, 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.

Recife, 23 de Agosto de 2022.

 

Fechar
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https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_IndependProp.asp?prgCod=1067783&prpCod=15715380 1/1

  

 

 
 

Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 71/2022 UASG 70011

BML COMERCIAL LTDA, como representante devidamente constituído de 11.292.106/0001-22 - BML COMERCIAL LTDA
doravante denominado BML COMERCIAL LTDA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 71/2022 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 71/2022 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo BML COMERCIAL 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 71/2022 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 71/2022 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 71/2022 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 71/2022 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 71/2022 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 71/2022 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 71/2022 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. 

Recife, em 23 de Agosto de 2022. 

BML COMERCIAL LTDA
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 71/2022 UASG 70011

BML COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.292.106/0001-22, 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.

Recife, 23 de Agosto de 2022.
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 71/2022 UASG 70011

BML COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.292.106/0001-22, 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.

Recife, 23 de Agosto de 2022.
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 71/2022 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 71/2022 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 11.292.106/0001-22 - BML COMERCIAL LTDA

Recife, 23 de Agosto de 2022.

 

Fechar
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29/08/2022 18:01 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/DeclaracaoME.asp?prpCod=15715380 1/1

  

 

 
 

DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 71/2022 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: 11.292.106/0001-22 - BML COMERCIAL LTDA 

23 de Agosto de 2022.

 

Voltar
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https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Superveniente.asp?prgCod=1067783&prpCod=15715380&codUasg=70011&nomUasg=… 1/1

  

 

 
 

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 71/2022 UASG 70011

BML COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 11.292.106/0001-22, 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.

Recife, 23 de Agosto de 2022.

 

Fechar
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https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Cota_Aprendizagem.asp?prgCod=1067783&prpCod=15715380 1/1

  

 

 
 

Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 71/2022 UASG 70011

BML COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 11.292.106/0001-22, declara sob as penas da Lei, que cumpre a cota de
aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Recife, 23 de Agosto de 2022.

 

Fechar
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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: 11.292.106/0001-22 DUNS®: 900139534
Razão Social: BML COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia:

Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/05/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 03/09/2022
FGTS 03/09/2022
Trabalhista Validade: 25/09/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 26/06/2022 (*)

Receita Municipal Validade: 28/05/2022 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação

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: 29/08/2022 15:40 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

29/08/2022Data de Emissão:Número: 2022.000005593105-78

Bairro: CASA FORTE

CNAE Principal:CNPJ: 4651-6/0111.292.106/0001-22 52.061-4300387413-34

BML COMERCIAL LTDA ME

RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 71 

Inscrição Estadual: CEP:

Município:

Endereço:

RECIFE

Nome/ Razão Social:

DADOS DO CONTRIBUINTE

Esta Certidão é válida até                        , devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE 

VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

26/11/2022

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da 

Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros  existentes neste 

órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa 

do Estado de Pernambuco.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal 
nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.

29/08/2022 18:23:34Emitido em:

Página 1/1
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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: 11.292.106/0001-22
Razão Social: BML COMERCIAL LTDA

Atividade Econômica Principal:

4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 71 - CASA FORTE - Recife / Pernambuco

Emitido em: 30/08/2022 07:56 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: 11.292.106/0001-22 DUNS®: 900139534
Razão Social: BML COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/05/2023

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$ 30.000,00 Data de Abertura da Empresa: 04/11/2009
CNAE Primário: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMÁTICA

CNAE Secundário 1: 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
CNAE Secundário 2: 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE
CNAE Secundário 3: 4530-7/01 - COMÉRCIO POR ATACADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
CNAE Secundário 4: 4635-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
CNAE Secundário 5: 4641-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
CNAE Secundário 6: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 7: 4646-0/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE
CNAE Secundário 8: 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E
CNAE Secundário 9: 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
CNAE Secundário 10: 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE
CNAE Secundário 11: 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,
CNAE Secundário 12: 4649-4/09 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,
CNAE Secundário 13: 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E
CNAE Secundário 14: 4663-0/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 15: 4664-8/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E
CNAE Secundário 16: 4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E
CNAE Secundário 17: 4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 18: 4679-6/04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS
CNAE Secundário 19: 4679-6/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 20: 4681-8/05 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LUBRIFICANTES
CNAE Secundário 21: 4684-2/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS PRODUTOS

Emitido em: 30/08/2022 07:53 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

31
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Relatório de Credenciamento

CNAE Secundário 22: 7729-2/02 - ALUGUEL DE MÓVEIS, UTENSÍLIOS E APARELHOS DE USO
CNAE Secundário 23: 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE

Dados para Contato
CEP: 52.061-430
Endereço: RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 71 - CASA FORTE
Município / UF: Recife / Pernambuco
Telefone: (81) 34410330
E-mail: BMLCOMERCIAL@HOTMAIL.COM

Dados do Responsável Legal
333.792.114-00CPF:

Nome: MARIA DAS GRACAS BANDEIRA DE MELO LOPES

Dados do Responsável pelo Cadastro
097.132.384-43CPF:

Nome: HENRIQUE BANDEIRA DE MELO LOPES
E-mail: bmlcomercial@hotmail.com

Emitido em: 30/08/2022 07:53 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

32
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Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 297.821.204-72 Participação Societária: 5,00%
Nome: AFONSO HENRIQUES AMORIM LOPES
Número do Documento: Órgão Expedidor:
Data de Expedição: Data de Nascimento: 25/11/1961
Filiação Materna: JANIRA DE AMORIM LOPES
Estado Civil:

CEP: 51.020-210
Endereço: RUA PE BERNARDINO PESSOA, 380 - APT 202 - BOA VIAGEM
Município / UF: Recife / Pernambuco
Telefone: (81) 34410330
E-mail:

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 333.792.114-00 Participação Societária: 95,00%
Nome: MARIA DAS GRACAS BANDEIRA DE MELO LOPES
Número do Documento: Órgão Expedidor:
Data de Expedição: Data de Nascimento: 14/09/1959
Filiação Materna: MARIA DE JESUS ARAUJO BANDEIRA DE MELO
Estado Civil:

CEP: 51.020-210
Endereço: RUA PADRE BERNARDINO PESSOA, 380 - APT 202 - BOA VIAGEM
Município / UF: Recife / Pernambuco
Telefone: (81) 34410330
E-mail:

Linhas Fornecimento

Materiais
7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO

Emitido em: 30/08/2022 07:53 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

33
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 22.061.190/0001-90

Certidão nº: 28392199/2022

Expedição: 30/08/2022, às 08:52:03

Validade: 26/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

 

Certifica-se que GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE

INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº

22.061.190/0001-90, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de

Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por

disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 30/08/2022 08:49:40 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE 

INFORMATICA LTDA 

CNPJ: 22.061.190/0001-90 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 

Cadastro: Licitantes Inidôneos 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 

Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 

Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 

Resultado da consulta: Nada Consta 

 

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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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2o. Ofício do Registro de Distribuição

907389
03/29 Pag: 0001

RUA DA ASSEMBLÉIA, 19 - 7o. ANDAR - CEP 20011-020

CERP: e19b1df5-2d08-4517-a4c5-485b2905bde9

REQUERIDA EM: 28/06/2022
MODELO(C)>> CERTIFICA A a B <<

PARA FINS DE: CONCORRÊNCIA E LICIT

Jorge Constancio Cassas - Responsável pelo expediente

CERTIDÃO DE REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FEITOS AJUIZADOS
O REGISTRADOR DO 2o. OFÍCIO DO REGISTRO DE DISTRIBUIÇÃO DA CIDADE E COMARCA
DO RIO DE JANEIRO, CAPITAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

C  E  R  T  I  F  I  C  A  e   D  Á   F  É  
QUE REVENDO OS LIVROS E ASSENTAMENTOS DAS DISTRIBUIÇÕES EM CURSO OU ANDAMENTO SOBRE:

A - Ações de Falência ou Concordata distribuídas as Varas Competentes, bem como, Inquéri-
    tos Judiciais Falimentares ou Falências Dolosas as Varas Criminais ou outras (art.186
    da Lei de Falências), Recuperações Judiciais;
B - Interdições previstas pela Lei no. 6024 desde 13/03/1974, que trata da intervenção e 
    Liquidação Extrajudicial de Instituições Financeiras pelo Banco Central,do Brasil ou 
    Ministério da Fazenda, desde:
VINTE E QUATRO DE JUNHO DE DOIS MIL E DOIS ATÉ VINTE E QUATRO DE JUNHO DE DOIS M
IL E VINTE E DOIS (24/06/2002 a  24/06/2022) dele(s).-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.NADA CONSTA.-.-.-.-.-.-.-
Relativamente ao Nome de GS MARQUES MESQUITA COMERCIO DE SUPRIMENTO
S DE INFO LTDA Qualificação: 22061190000190  (conforme requerido).-

EMITIDA EM: 30/06/2022, RIO DE JANEIRO, COMARCA DA CAPITAL
EU REGISTRADOR ASSINO. T O T A L R$: 136.28
EMOL R$: 97.14 - PMCMV(2%)R$: 0.98 - FETJ(20%)R$: 19.42 - FUNDPERJ(5%)R$: 4.85 - FUNPERJ(5%)R$: 4.85 - FUNARPEN(4%)R$: 3.88 - ISS(5%)R$: 5.16

Senhor usuário, se necessário, é possível obter certidão que abranja outros períodos de consulta para além do pesquisado. Informe-se com o cartório do distribuidor.

Para a validação deste documento através do QR Code deverá ser
utilizado somente o aplicativo validador e-cartoriorj, 
disponível na apple store ou Google Play.

  Poder Judiciário - TJERJ
Corregedoria Geral de Justiça
Selo de Fiscalização Eletrônico
        EEEN66783-LSQ

 Consulte a validade do selo em:
https://www3.tjrj.jus.br/sitepublico

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na - TJRJ (http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/)

A certidão eletrônica estará disponível para download pelo período de 90 (noventa) dias após a sua emissão.
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Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
Nire: 33105630621
Protocolo: 0020150749260 - 13/03/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 16/03/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 2803B0C41E3D5B617AD9A5713953726FDDFB7AA9292620433FFF8EFDCBDC4A1B
Arquivamentos: 33105630621, 00002738863 - 17/03/2015

1677992
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Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
Nire: 33105630621
Protocolo: 0020150749260 - 13/03/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 16/03/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 2803B0C41E3D5B617AD9A5713953726FDDFB7AA9292620433FFF8EFDCBDC4A1B
Arquivamentos: 33105630621, 00002738863 - 17/03/2015

1677993
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Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
Nire: 33105630621
Protocolo: 0020150749260 - 13/03/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 16/03/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 2803B0C41E3D5B617AD9A5713953726FDDFB7AA9292620433FFF8EFDCBDC4A1B
Arquivamentos: 33105630621, 00002738863 - 17/03/2015

1677994
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Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
Nire: 33105630621
Protocolo: 0020150749260 - 13/03/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 16/03/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 2803B0C41E3D5B617AD9A5713953726FDDFB7AA9292620433FFF8EFDCBDC4A1B
Arquivamentos: 33105630621, 00002738863 - 17/03/2015

1677995
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Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Empresa: GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
Nire: 33105630621
Protocolo: 0020150749260 - 13/03/2015
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 16/03/2015, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.
Autenticação: 2803B0C41E3D5B617AD9A5713953726FDDFB7AA9292620433FFF8EFDCBDC4A1B
Arquivamentos: 33105630621, 00002738863 - 17/03/2015

1677996
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 71/2022 UASG 70011

GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ
nº 22.061.190/0001-90, 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.

Rio de Janeiro, 24 de Agosto de 2022.
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 71/2022 UASG 70011

GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ
nº 22.061.190/0001-90, 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.

Rio de Janeiro, 24 de Agosto de 2022.
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 71/2022 UASG 70011

GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ
nº 22.061.190/0001-90, 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.

Rio de Janeiro, 24 de Agosto de 2022.
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 71/2022 UASG 70011

GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ nº 22.061.190/0001-90,
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.

Rio de Janeiro, 24 de Agosto de 2022.
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 71/2022 UASG 70011

GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATI, como representante devidamente constituído de
22.061.190/0001-90 - GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA doravante
denominado GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, para fins do disposto no Edital
do Pregão Eletrônico 71/2022 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 71/2022 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 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 71/2022 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 71/2022 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 71/2022 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 71/2022 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 71/2022 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 71/2022 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 71/2022 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. 

Rio de Janeiro, em 24 de Agosto de 2022. 

GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATI
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 71/2022 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 71/2022 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 22.061.190/0001-90 - GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

Rio de Janeiro, 24 de Agosto de 2022.
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 71/2022 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: 22.061.190/0001-90 - GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA 

24 de Agosto de 2022.
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 71/2022 UASG 70011

GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ
nº 22.061.190/0001-90, declara sob as penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no
art. 429 da CLT.

Rio de Janeiro, 24 de Agosto de 2022.
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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: 22.061.190/0001-90 DUNS®: 936426807
Razão Social: GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE

INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia: ULTRAINFO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/05/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 09/11/2022
FGTS 14/09/2022
Trabalhista Validade: 28/10/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:

Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 16/09/2015 (*)

Receita Municipal Validade: 26/09/2015 (*)

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: 30/08/2022 08:27 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL Nº:

Código de verificação de autenticidade:

08-2022/1168435
ece6d5534e5841d0c93b062af47fc036

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

CPF / CNPJ: CAD-ICMS:

NOME / RAZÃO SOCIAL:

CERTIFICAMOS, para os fins de direito, e de acordo com as informações registradas nos Sistemas Corporativos da
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, que, até a presente data,
NÃO CONSTAM DÉBITOS perante a RECEITA ESTADUAL para o requerente acima identificado, ressalvado o 
Direito de a Receita Estadual cobrar e inscrever as dívidas de sua responsabilidade, que vierem a ser apuradas.

EMITIDA EM: 10/08/2022 ÀS 15:02:36

VÁLIDA ATÉ:

Certidão emitida com base na Resolução SEFAZ nº 109 de 04/08/2017

OBSERVAÇÕES

Esta certidão deve estar acompanhada da Certidão Negativa da Dívida Ativa, emitida pelo órgão próprio da
Procuradoria Geral do Estado, nos termos da Resolução Conjunta PGE/SER nº 33/2004.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada pela Internet (http://www10.fazenda.rj.gov.br/SATI-
FiscoFacil/publico/autenticidadeHashCertidao/consultaAutenticidadeHash.xhtml).

A verificação de débitos é efetuada pelo CNPJ do requerente, abrangendo sua regularidade fiscal e de
estabelecimentos que porventura possuir com mesma raiz de CNPJ. A razão social, quando indicada, é informação
apenas ilustrativa.

O campo CAD-ICMS atesta a situação do CNPJ do requerente no Cadastro Estadual de Contribuintes do ICMS:
ATIVO - estabelecimento inscrito e ativo; DESATIVADO - estabelecimento inscrito e desativado; NÃO INSCRITO
- estabelecimento sem qualquer inscrição. No caso de estabelecimento inscrito no CAD-ICMS, sua identificação
deveráser obtida pelo Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (www.fazenda.rj.gov.br).

A condição de não-inscrito ou desativado não desobriga o requerente de possuir inscrição ativa no Cadastro de
Contribuintes do ICMS do Estado do Rio de Janeiro caso exerça atividade relacionada no artigo 20 do Anexo I da
Parte II da Resolução SEFAZ nº 720/2014.

22.061.190/0001-90 Ativo

GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

08/11/2022
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS EM DÍVIDA ATIVA

Certifico que, em consulta ao Sistema da Dívida Ativa no dia  06/05/2022,  em referência ao pedido  95158/2022  NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO  em Dívida
Ativa para o CPF ou CNPJ informado abaixo:

RAZÃO SOCIAL:  Gs Marques Mesquita e Comercio de Material de inf LTDA
CNPJ:  22.061.190/0001-90    INSCRIÇÃO ESTADUAL:  86.88899.8

A certidão negativa de Dívida Ativa e a certidão negativa de ICMS ou a certidão para não contribuinte do ICMS somente terão validade quando apresentadas em conjunto.

Os dados apresentados nesta certidão baseiam-se em pesquisa realizada a partir do CPF ou CNPJ  fornecido no momento da apresentação do requerimento.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar débitos que vierem a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

A aceitação desta certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade na INTERNET, no endereço: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa/certidao-de-regularidade-
fiscal

CÓDIGO CERTIDÃO: 6C1Q.2110.2211.10U3
PESQUISA CADASTRAL realizada em: 06/05/2022,  às  10:26:23.7

Esta certidão tem validade até  02/11/2022,  considerando 180 (cento e oitenta) dias após a pesquisa cadastral realizada na data e hora acima, conforme artigo 11 da
Resolução nº 2690 de 05/10/2009.

Para maiores informações: https://pge.rj.gov.br/divida-ativa

Emitida em 27/07/2022  às  11:40:33.1
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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: 22.061.190/0001-90 DUNS®: 936426807
Razão Social: GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE

INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia: ULTRAINFO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/05/2023

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) MEI: Não
Capital Social: R$ 30.000,00 Data de Abertura da Empresa: 16/03/2015
CNAE Primário: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS

E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

CNAE Secundário 1: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 2: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Dados para Contato
CEP: 21.060-005
Endereço: RUA URANOS, 1385 - : A SALA 202; - OLARIA
Município / UF: Rio de Janeiro / Rio de Janeiro
Telefone: (21) 22907283 Telefone: (21) 25611703
E-mail: ultrainfogscomercio@gmail.com

Dados do Responsável Legal
102.693.867-85CPF:

Nome: GERLANE DA SILVA MARQUES MESQUITA

Emitido em: 30/08/2022 08:29 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

21

Proposta DOCS HABILIAÇÃO ITEM 10 SICAF (1137616)         SEI 0004049-14.2022.6.02.8000 / pg. 309



Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
084.907.987-02CPF:

Nome: RODRIGO MARQUES MESQUITA DA SILVA
E-mail: ultrainfogscomercio@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais
7435 - EQUIPAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES PARA ESCRITÓRIO
7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO

Emitido em: 30/08/2022 08:29 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

22
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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: 22.061.190/0001-90
Razão Social: GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE

INFORMATICA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA

Endereço:

RUA URANOS, 1385 - : A SALA 202; - OLARIA - Rio de Janeiro / Rio de Janeiro

Emitido em: 30/08/2022 08:26 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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37408259449Usuário:

30/08/2022 14:41:23Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA Adimplente05808979

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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37408259449Usuário:

30/08/2022 14:42:21Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI Adimplente16479787

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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37408259449Usuário:

30/08/2022 14:43:06Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

BML COMERCIAL LTDA Adimplente11292106

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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37408259449Usuário:

30/08/2022 14:43:56Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

CPF/CNPJ: Título: Situação

GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE Adimplente22061190

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 .712022 .30916 .4947 .37707445

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00071/2022 (SRP)

Às 14:00 horas do dia 24 de agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 121/2022 de 06/04/2022, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 0004049-14.2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00071/2022. Modo
de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preços de material de consumo de TIC.. 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: Cartucho toner impressora samsung
Descrição Complementar: Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-D205l , Cor Tinta: Preta ,
Tipo Cartucho: Compatível
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 56,7200 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, pelo melhor lance de R$ 49,9900 e a quantidade de 150
Unidade .

Item: 2
Descrição: Cartucho Toner Impressora Samsung
Descrição Complementar: Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-D203u , Cor Tinta: Preta
, Tipo Cartucho: Compatível
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 66,0300 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 51,9900 e a quantidade
de 150 Unidade .

Item: 3
Descrição: Cartucho toner impressora samsung
Descrição Complementar: Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-D205e , Cor Tinta: Preta ,
Tipo Cartucho: Compatível
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 81,0200 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, pelo melhor lance de R$ 52,9900 e a quantidade de 150
Unidade .

Item: 4
Descrição: Cartucho toner impressora okidata
Descrição Complementar: Cartucho Toner Impressora Okidata Referência Cartucho 1: 45807129 , Cor Tinta: Preta
, Tipo Cartucho: Original
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 130 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 80,2600 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, pelo melhor lance de R$ 71,9900 e a quantidade de 130
Unidade .
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Item: 5
Descrição: Cilindro Máquina Impressora / Copiadora
Descrição Complementar: Cilindro Máquina Impressora / Copiadora Tipo Cilindro: Reciclado , Aplicação: Impressora
Okidata B431dn+ , Referência Cilindro 1: 44574301
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 80 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 360,3000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, pelo melhor lance de R$ 168,9000 e a quantidade de 80
Unidade .

Item: 6
Descrição: Cilindro Máquina Impressora / Copiadora
Descrição Complementar: Cilindro Máquina Impressora / Copiadora Tipo Cilindro: Original , Referência Cilindro 1:
Scx-R6555a , Cor: Preta , Tipo Impressora: Samsung Scx-6555n
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 80 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 12,8300 Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 7
Descrição: Cilindro Máquina Impressora / Copiadora
Descrição Complementar: Cilindro Máquina Impressora / Copiadora Tipo Cilindro: Original , Referência Cilindro 1:
Scx-R6555a , Cor: Preta , Tipo Impressora: Samsung Scx-6555n
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 80 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 10,2800 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 8
Descrição: Cilindro Máquina Impressora / Copiadora
Descrição Complementar: Cilindro Máquina Impressora / Copiadora Tipo Cilindro: Original , Referência Cilindro 1:
Scx-R6555a , Cor: Preta , Tipo Impressora: Samsung Scx-6555n
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 80 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 12,8300 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 9
Descrição: Fita Impressora
Descrição Complementar: Fita Impressora Material: Náilon , Comprimento: 17 M, Cor: Preta , Largura: 13 MM,
Características Adicionais: Original, Capacidade Para 5 Milhões De Caracteres. , Tipo Impressora: Epson Lq 590
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 16,8900 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: BML COMERCIAL LTDA, pelo melhor lance de R$ 13,8000 e a quantidade de 500 Unidade .

Item: 10
Descrição: Cartucho toner impressora hp
Descrição Complementar: Cartucho Toner Impressora Hp Referência Cartucho 3: W1330x/330x , Cor: Preta , Tipo
Cartucho: Original
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 766,3000 Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, pelo melhor lance de
R$ 520,0000 e a quantidade de 100 Unidade .

Histórico
Item: 1 - Cartucho toner impressora samsung

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
05.808.979/0001-42 V. C. DA ROCHA

DISTRIBUIDORA
Sim Sim 150 R$ 56,0000 R$ 8.400,0000 24/08/2022

08:54:14
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Marca: DSI 
Fabricante: CHINAMATE 
Modelo / Versão: MLT-D205L 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TONER PARA MULTIFUNCI ONAL SAMSUNG SCX 4833FD. Ref.
MLT D205L, cor preta. CARTUCHO COMPATÍVEL COM ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. VALIDADE
DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

32.648.650/0001-34 SDK COMERCIO
DE
SUPRIMENTOS
PARA
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim 150 R$ 56,7200 R$ 8.508,0000 22/08/2022
15:12:41

Marca: SDK INFORMATICA 
Fabricante: ZHUAI CHINA 
Modelo / Versão: MLT-D205L 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TONER PARA MULTIFUNCI ONAL SAMSUNG SCX 4833FD. Ref.
MLT D205L, cor preta.-CARTUCHOS ORIGINAIS DE FABRICA - 100% NOVOS - 1º USO - CONFORME DECISÃO
TCU Nº 1622/2002 ACÓRDÃO nº 607/2005 e nº 1745/2006 PLENÁRIO- COM GARANTIA DE 18 MESES CONTRA
DEFEITO DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL PRAZO
DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL CONCORDAMOS PLENAMENTE COM O EDITAL DO REFERIDO PREGÃO. 
Porte da empresa: ME/EPP

43.299.151/0001-03 SUPRIPRIME
SUPRIMENTOS
DE
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim 150 R$ 60,0000 R$ 9.000,0000 23/08/2022
11:01:44

Marca: PREMIUM 
Fabricante: PREMIUM 
Modelo / Versão: D205L 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D205L (1 ANO DE GARANTIA). 
Porte da empresa: ME/EPP

11.292.106/0001-22 BML COMERCIAL
LTDA

Sim Sim 150 R$ 250,0000 R$ 37.500,0000 23/08/2022
11:47:04

Marca: fastprint 
Fabricante: fastprint 
Modelo / Versão: fastprint 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-
D205l , Cor Tinta: Preta , Tipo Cartucho: Compatível 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 250,0000 11.292.106/0001-22 24/08/2022 14:00:00:857
R$ 60,0000 43.299.151/0001-03 24/08/2022 14:00:00:857
R$ 56,7200 32.648.650/0001-34 24/08/2022 14:00:00:857
R$ 56,0000 05.808.979/0001-42 24/08/2022 14:00:00:857
R$ 93,0000 11.292.106/0001-22 24/08/2022 14:22:49:993
R$ 49,9900 05.808.979/0001-42 24/08/2022 14:31:07:443

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

24/08/2022
14:01:30 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 24/08/2022
14:10:01 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

24/08/2022
14:29:43 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada 24/08/2022
14:29:43

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$
56,0000 e R$ 60,0000.

Encerramento 24/08/2022
14:34:44 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
fechada

24/08/2022
14:34:44 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

24/08/2022
14:52:18

Convocado para envio de anexo o fornecedor V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA,
CNPJ/CPF: 05.808.979/0001-42.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

24/08/2022
15:13:40

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA, CNPJ/CPF: 05.808.979/0001-42.

Aceite de proposta 29/08/2022
16:03:13

Aceite individual da proposta. Fornecedor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA,
CNPJ/CPF: 05.808.979/0001-42, pelo melhor lance de R$ 49,9900.

Habilitação de fornecedor 30/08/2022
15:05:31

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA -
CNPJ/CPF: 05.808.979/0001-42

Ata Pregão 71 (1148836)         SEI 0004049-14.2022.6.02.8000 / pg. 318



12/09/2022 16:39 Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 4/21

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Cartucho Toner Impressora Samsung

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
05.808.979/0001-42 V. C. DA ROCHA

DISTRIBUIDORA
Sim Sim 150 R$ 66,0000 R$ 9.900,0000 24/08/2022

08:54:14
Marca: DSI 
Fabricante: CHINAMATE 
Modelo / Versão: MLT-D203U 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TONER PARA MULTIFUNCI ONAL SAMSUNG SL M4070FR. Ref.
MLT D203U, cor preta. CARTUCHO COMPATÍVEL COM ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO.
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

16.479.787/0001-56 SUPRYLASER
SOLUCOES
EMPRESARIAIS
EIRELI

Sim Sim 150 R$ 66,0000 R$ 9.900,0000 24/08/2022
13:47:57

Marca: Cartucho & cia 
Fabricante: PREMIUM 
Modelo / Versão: MLT D203U 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TONER PARA MULTIFUNCI ONAL SAMSUNG SL M4070FR. Ref.
MLT D203U, cor preta. 
Porte da empresa: ME/EPP

32.648.650/0001-34 SDK COMERCIO
DE
SUPRIMENTOS
PARA
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim 150 R$ 66,0300 R$ 9.904,5000 22/08/2022
15:12:42

Marca: SDK INFORMATICA 
Fabricante: ZHUAI CHINA 
Modelo / Versão: MLT-D203U 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TONER PARA MULTIFUNCI ONAL SAMSUNG SL M4070FR. Ref.
MLT D203U, cor preta.-CARTUCHOS ORIGINAIS DE FABRICA - 100% NOVOS - 1º USO - CONFORME DECISÃO
TCU Nº 1622/2002 ACÓRDÃO nº 607/2005 e nº 1745/2006 PLENÁRIO- COM GARANTIA DE 18 MESES CONTRA
DEFEITO DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL PRAZO
DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL CONCORDAMOS PLENAMENTE COM O EDITAL DO REFERIDO PREGÃO. 
Porte da empresa: ME/EPP

43.299.151/0001-03 SUPRIPRIME
SUPRIMENTOS
DE
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim 150 R$ 100,0000 R$ 15.000,0000 23/08/2022
11:01:44

Marca: PREMIUM 
Fabricante: PREMIUM 
Modelo / Versão: D203U 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D203U (1 ANO DE GARANTIA).
Porte da empresa: ME/EPP

11.292.106/0001-22 BML COMERCIAL
LTDA

Sim Sim 150 R$ 250,0000 R$ 37.500,0000 23/08/2022
11:47:04

Marca: fastprint 
Fabricante: fastprint 
Modelo / Versão: fastprint 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-
D203u , Cor Tinta: Preta , Tipo Cartucho: Compatível 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 250,0000 11.292.106/0001-22 24/08/2022 14:00:00:857
R$ 100,0000 43.299.151/0001-03 24/08/2022 14:00:00:857
R$ 66,0300 32.648.650/0001-34 24/08/2022 14:00:00:857
R$ 66,0000 05.808.979/0001-42 24/08/2022 14:00:00:857
R$ 66,0000 16.479.787/0001-56 24/08/2022 14:00:00:857
R$ 95,0000 43.299.151/0001-03 24/08/2022 14:16:51:047
R$ 65,0000 16.479.787/0001-56 24/08/2022 14:21:00:873
R$ 65,0100 05.808.979/0001-42 24/08/2022 14:21:09:473
R$ 123,0000 11.292.106/0001-22 24/08/2022 14:23:03:223
R$ 51,9900 16.479.787/0001-56 24/08/2022 14:26:20:487
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R$ 53,9900 05.808.979/0001-42 24/08/2022 14:26:52:900

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise
de propostas

24/08/2022
14:01:42 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 24/08/2022
14:10:02 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

24/08/2022
14:25:43 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada 24/08/2022
14:25:43

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$
65,0000 e R$ 66,0300.

Encerramento 24/08/2022
14:30:44 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
fechada

24/08/2022
14:30:44 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

24/08/2022
14:58:45

Convocado para envio de anexo o fornecedor SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS
EIRELI, CNPJ/CPF: 16.479.787/0001-56.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

24/08/2022
15:37:45

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SUPRYLASER SOLUCOES
EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 16.479.787/0001-56.

Aceite de proposta 29/08/2022
16:05:00

Aceite individual da proposta. Fornecedor: SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS
EIRELI, CNPJ/CPF: 16.479.787/0001-56, pelo melhor lance de R$ 51,9900.

Habilitação de
fornecedor

30/08/2022
15:05:31

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SUPRYLASER SOLUCOES
EMPRESARIAIS EIRELI - CNPJ/CPF: 16.479.787/0001-56

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - Cartucho toner impressora samsung

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
05.808.979/0001-42 V. C. DA ROCHA

DISTRIBUIDORA
Sim Sim 150 R$ 81,0000 R$ 12.150,0000 24/08/2022

08:54:14
Marca: DSI 
Fabricante: CHINAMATE 
Modelo / Versão: MLT-D205E 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TONER PARA MULTIFUNCI ONAL SAMSUNG SCX 5637FR e
ML3710ND. Ref. MLT D205E, cor preta. CARTUCHO COMPATÍVEL COM ORIGINAL DO FABRICANTE DO
EQUIPAMENTO. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

23.830.923/0002-57 VR PRINT
COMERCIO E
SERVICOS DE
SUPRIMENTOS
PARA
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 150 R$ 81,0000 R$ 12.150,0000 24/08/2022
10:36:56

Marca: PROFIT 
Fabricante: RETECH 
Modelo / Versão: MLTD205E 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TONER PARA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX- 5637FR e
ML3710ND. Ref. MLT-D205E, cor preta. 
Porte da empresa: ME/EPP

32.648.650/0001-34 SDK COMERCIO
DE
SUPRIMENTOS
PARA
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim 150 R$ 81,0200 R$ 12.153,0000 22/08/2022
15:12:44

Marca: SDK INFORMATICA 
Fabricante: ZHUAI CHINA 
Modelo / Versão: MLT-D205E 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TONER PARA MULTIFUNCI ONAL SAMSUNG SCX 5637FR e
ML3710ND. Ref. MLT D205E, cor preta.-CARTUCHOS ORIGINAIS DE FABRICA - 100% NOVOS - 1º USO -
CONFORME DECISÃO TCU Nº 1622/2002 ACÓRDÃO nº 607/2005 e nº 1745/2006 PLENÁRIO- COM GARANTIA
DE 18 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA PRAZO DE ENTREGA:
CONFORME EDITAL PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL CONCORDAMOS PLENAMENTE COM O EDITAL
DO REFERIDO PREGÃO. 
Porte da empresa: ME/EPP

10.742.589/0001-57 LUANDA Sim Sim 150 R$ 81,0200 R$ 12.153,0000 23/08/2022
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COMERCIO DE
SUPRIMENTOS
PARA
INFORMATICA
LTDA

15:05:42

Marca: NOVA SUPRI 
Fabricante: SHANGAI ORINK 
Modelo / Versão: C.E 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TONER PARA MULTIFUNCI ONAL SAMSUNG SCX 5637FR e
ML3710ND. Ref. MLT D205E, cor preta. 
Porte da empresa: ME/EPP

43.299.151/0001-03 SUPRIPRIME
SUPRIMENTOS
DE
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim 150 R$ 150,0000 R$ 22.500,0000 23/08/2022
11:01:44

Marca: PREMIUM 
Fabricante: PREMIUM 
Modelo / Versão: D203E 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D203E (1 ANO DE GARANTIA). 
Porte da empresa: ME/EPP

11.292.106/0001-22 BML COMERCIAL
LTDA

Sim Sim 150 R$ 250,0000 R$ 37.500,0000 23/08/2022
11:47:04

Marca: fastprint 
Fabricante: fastprint 
Modelo / Versão: fastprint 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-
D205e , Cor Tinta: Preta , Tipo Cartucho: Compatível 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 250,0000 11.292.106/0001-22 24/08/2022 14:00:00:857
R$ 150,0000 43.299.151/0001-03 24/08/2022 14:00:00:857
R$ 81,0200 10.742.589/0001-57 24/08/2022 14:00:00:857
R$ 81,0200 32.648.650/0001-34 24/08/2022 14:00:00:857
R$ 81,0000 05.808.979/0001-42 24/08/2022 14:00:00:857
R$ 81,0000 23.830.923/0002-57 24/08/2022 14:00:00:857
R$ 80,0000 10.742.589/0001-57 24/08/2022 14:14:44:550
R$ 80,0100 05.808.979/0001-42 24/08/2022 14:14:52:570
R$ 109,0000 11.292.106/0001-22 24/08/2022 14:23:19:467
R$ 74,0000 23.830.923/0002-57 24/08/2022 14:31:19:023
R$ 52,9900 05.808.979/0001-42 24/08/2022 14:35:30:413
R$ 73,9400 23.830.923/0002-57 24/08/2022 14:37:37:780
R$ 59,0000 32.648.650/0001-34 24/08/2022 14:38:12:177

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

24/08/2022
14:02:03 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 24/08/2022
14:10:04 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

24/08/2022
14:33:40 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada 24/08/2022
14:33:40

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$
74,0000 e R$ 81,0200.

Encerramento 24/08/2022
14:38:41 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
fechada

24/08/2022
14:38:41 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

24/08/2022
14:52:36

Convocado para envio de anexo o fornecedor V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA,
CNPJ/CPF: 05.808.979/0001-42.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

24/08/2022
15:14:07

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA, CNPJ/CPF: 05.808.979/0001-42.

Aceite de proposta 29/08/2022
16:03:38

Aceite individual da proposta. Fornecedor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA,
CNPJ/CPF: 05.808.979/0001-42, pelo melhor lance de R$ 52,9900.

Habilitação de fornecedor 30/08/2022
15:05:31

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA -
CNPJ/CPF: 05.808.979/0001-42
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Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 4 - Cartucho toner impressora okidata

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
05.808.979/0001-42 V. C. DA ROCHA

DISTRIBUIDORA
Sim Sim 130 R$ 80,0000 R$ 10.400,0000 24/08/2022

08:54:14
Marca: DSI 
Fabricante: CHINAMATE 
Modelo / Versão: 45807129 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OKIDATA
ES4172LP MFP . Cor preta. Capacidade de impressão de 10.000 páginas, estimado com base na ISO/IEC
NBR19752. CARTUCHO COMPATÍVEL COM ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. VALIDADE DA
PROPOSTA: 60 (sessenta) dias VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

23.830.923/0002-57 VR PRINT
COMERCIO E
SERVICOS DE
SUPRIMENTOS
PARA
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 130 R$ 80,0000 R$ 10.400,0000 24/08/2022
10:36:56

Marca: PROFIT 
Fabricante: RETECH 
Modelo / Versão: 45807129 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OKIDATA
ES4172LP MFP. Cor preta. Capacidade de impressão de 10.000 páginas, estimado com base na ISO/IEC
NBR19752. 
Porte da empresa: ME/EPP

10.742.589/0001-57 LUANDA
COMERCIO DE
SUPRIMENTOS
PARA
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 130 R$ 80,2600 R$ 10.433,8000 23/08/2022
15:05:42

Marca: NOVA SUPRI 
Fabricante: SHANGAI ORINK 
Modelo / Versão: C.E 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OKIDATA
ES4172LP MFP . Cor preta. Capacidade de impressão de 10.000 páginas, estimado com base na ISO/IEC
NBR19752. 
Porte da empresa: ME/EPP

43.299.151/0001-03 SUPRIPRIME
SUPRIMENTOS
DE
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim 130 R$ 150,0000 R$ 19.500,0000 23/08/2022
11:01:44

Marca: PREMIUM 
Fabricante: PREMIUM 
Modelo / Versão: ES4172LP 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTUCHO DE TONER OKIDATA ES4172LP (1 ANO DE
GARANTIA). 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 150,0000 43.299.151/0001-03 24/08/2022 14:00:00:857
R$ 80,2600 10.742.589/0001-57 24/08/2022 14:00:00:857
R$ 80,0000 05.808.979/0001-42 24/08/2022 14:00:00:857
R$ 80,0000 23.830.923/0002-57 24/08/2022 14:00:00:857
R$ 79,9900 10.742.589/0001-57 24/08/2022 14:14:53:973
R$ 78,0000 23.830.923/0002-57 24/08/2022 14:31:01:983
R$ 71,9900 05.808.979/0001-42 24/08/2022 14:31:21:780

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

24/08/2022
14:02:15 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 24/08/2022 Item aberto para lances.
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14:10:05
Encerramento etapa
aberta

24/08/2022
14:29:58 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada 24/08/2022
14:29:58

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$
79,9900 e R$ 80,0000.

Encerramento 24/08/2022
14:34:59 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
fechada

24/08/2022
14:34:59 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

24/08/2022
14:52:52

Convocado para envio de anexo o fornecedor V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA,
CNPJ/CPF: 05.808.979/0001-42.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

24/08/2022
15:14:44

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA, CNPJ/CPF: 05.808.979/0001-42.

Aceite de proposta 29/08/2022
16:03:54

Aceite individual da proposta. Fornecedor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA,
CNPJ/CPF: 05.808.979/0001-42, pelo melhor lance de R$ 71,9900.

Habilitação de fornecedor 30/08/2022
15:05:31

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA -
CNPJ/CPF: 05.808.979/0001-42

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 5 - Cilindro Máquina Impressora / Copiadora

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
05.808.979/0001-42 V. C. DA ROCHA

DISTRIBUIDORA
Sim Sim 80 R$ 360,0000 R$ 28.800,0000 24/08/2022

08:54:14
Marca: DSI 
Fabricante: CHINAMATE 
Modelo / Versão: 44574317 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE IMPRESSÃO para 30.000 páginas para a
MULTIFUNCIONAL OKIDATA ES4172LP MFP. Cód 44574317. CARTUCHO COMPATÍVEL COM ORIGINAL DO
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES 
Porte da empresa: ME/EPP

23.830.923/0002-57 VR PRINT
COMERCIO E
SERVICOS DE
SUPRIMENTOS
PARA
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 80 R$ 360,0000 R$ 28.800,0000 24/08/2022
10:36:56

Marca: PROFIT 
Fabricante: RETECH 
Modelo / Versão: 44574317 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE IMPRESSÃO para 30.000 páginas, para a
MULTIFUNCIONAL OKIDATA ES4172LP MFP. Cód 44574317. 
Porte da empresa: ME/EPP

10.742.589/0001-57 LUANDA
COMERCIO DE
SUPRIMENTOS
PARA
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 80 R$ 360,3000 R$ 28.824,0000 23/08/2022
15:05:42

Marca: NOVA SUPRI 
Fabricante: SHANGAI ORINK 
Modelo / Versão: C.E 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE IMPRESSÃO para 30.000 páginas para a
MULTIFUNCIONAL OKIDATA ES4172LP MFP. Cód 44574317. 
Porte da empresa: ME/EPP

22.061.190/0001-90 GS MARQUES
MESQUITA
COMERCIO E
SUPRIMENTOS
DE
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 80 R$ 1.000,0000 R$ 80.000,0000 24/08/2022
13:48:58

Marca: importado 
Fabricante: importado 
Modelo / Versão: 4172 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE IMPRESSÃO para 30.000 páginas, para a
MULTIFUNCIONAL OKIDATA ES4172LP MFP. Cód 44574317 
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$ 1.000,0000 22.061.190/0001-90 24/08/2022 14:00:00:857
R$ 360,3000 10.742.589/0001-57 24/08/2022 14:00:00:857
R$ 360,0000 05.808.979/0001-42 24/08/2022 14:00:00:857
R$ 360,0000 23.830.923/0002-57 24/08/2022 14:00:00:857
R$ 359,0000 22.061.190/0001-90 24/08/2022 14:10:28:183
R$ 359,0100 05.808.979/0001-42 24/08/2022 14:13:55:867
R$ 320,0000 22.061.190/0001-90 24/08/2022 14:30:29:483
R$ 219,8900 23.830.923/0002-57 24/08/2022 14:30:45:387
R$ 168,9000 05.808.979/0001-42 24/08/2022 14:31:37:130
R$ 196,0000 10.742.589/0001-57 24/08/2022 14:33:19:097

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

24/08/2022
14:02:30 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 24/08/2022
14:10:06 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

24/08/2022
14:29:58 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada 24/08/2022
14:29:58

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$
359,0000 e R$ 360,3000.

Encerramento 24/08/2022
14:34:59 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
fechada

24/08/2022
14:34:59 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

24/08/2022
14:53:03

Convocado para envio de anexo o fornecedor V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA,
CNPJ/CPF: 05.808.979/0001-42.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

24/08/2022
15:14:55

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA, CNPJ/CPF: 05.808.979/0001-42.

Aceite de proposta 29/08/2022
16:04:10

Aceite individual da proposta. Fornecedor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA,
CNPJ/CPF: 05.808.979/0001-42, pelo melhor lance de R$ 168,9000.

Habilitação de fornecedor 30/08/2022
15:05:31

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA -
CNPJ/CPF: 05.808.979/0001-42

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 6 - Cilindro Máquina Impressora / Copiadora

Não existem propostas para o item

Não existem lances para o item

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Item deserto 24/08/2022 14:00:00 Item deserto.

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 7 - Cilindro Máquina Impressora / Copiadora

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

32.648.650/0001-34 SDK COMERCIO DE
SUPRIMENTOS PARA
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim 80 R$ 10,0000 R$ 800,0000 22/08/2022
15:12:46

Marca: SDK INFORMATICA 
Fabricante: ZHUAI CHINA 
Modelo / Versão: CILINDRO MLT-D203U 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE IMPRESSÃO para 20.000 páginas para a
MULTIFUNCIONAL SAMSU NG SL M4070FR. Ref. MLT D203U.-CARTUCHOS ORIGINAIS DE FABRICA - 100%
NOVOS - 1º USO - CONFORME DECISÃO TCU Nº 1622/2002 ACÓRDÃO nº 607/2005 e nº 1745/2006
PLENÁRIO- COM GARANTIA DE 18 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DE
ENTREGA PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
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CONCORDAMOS PLENAMENTE COM O EDITAL DO REFERIDO PREGÃO. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 10,0000 32.648.650/0001-34 24/08/2022 14:00:00:857

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

24/08/2022
14:03:12 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 24/08/2022
14:10:07 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

24/08/2022
14:29:47 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a
etapa fechada

24/08/2022
14:29:47 Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance no valor de R$ 10,0000.

Encerramento 24/08/2022
14:34:48 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa fechada

24/08/2022
14:34:48 Item com etapa fechada encerrada.

Recusa de
proposta

24/08/2022
15:05:47

Recusa da proposta. Fornecedor: SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI,
CNPJ/CPF: 32.648.650/0001-34, pelo melhor lance de R$ 10,0000. Motivo: LICITANTE
REGISTRA"Venho por meio desta pedir a desclassificação nos itens 7 e 8, pois ocorreu um
equívoco na hora de cadastrar a proposta e confundimos o modelo... Peço desculpas pelos
transtornos."

Cancelado no
julgamento

30/08/2022
15:04:24

Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM CANCELADO, LICITANTE REGISTROU "Venho por
meio desta pedir a desclassificação nos itens 7 e 8, pois ocorreu um equívoco na hora de
cadastrar a proposta e confundimos o modelo... Peço desculpas pelos transtornos."

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 8 - Cilindro Máquina Impressora / Copiadora

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

32.648.650/0001-34 SDK COMERCIO DE
SUPRIMENTOS
PARA
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim 80 R$ 12,8300 R$ 1.026,4000 22/08/2022
15:12:47

Marca: SDK INFORMATICA 
Fabricante: ZHUAI CHINA 
Modelo / Versão: CILINDRO MLT-D205E 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE IMPRESSÃO para 20.000 páginas para a
MULTIFUNCIONAL SAMSU NG SCX 5637FR e ML3710ND. Ref. MLT D205E.-CARTUCHOS ORIGINAIS DE FABRICA
- 100% NOVOS - 1º USO - CONFORME DECISÃO TCU Nº 1622/2002 ACÓRDÃO nº 607/2005 e nº 1745/2006
PLENÁRIO- COM GARANTIA DE 18 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO, A CONTAR DA DATA DE
ENTREGA PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL
CONCORDAMOS PLENAMENTE COM O EDITAL DO REFERIDO PREGÃO. 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 12,8300 32.648.650/0001-34 24/08/2022 14:00:00:857

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

24/08/2022
14:03:26 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 24/08/2022
14:10:07 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

24/08/2022
14:29:56 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a
etapa fechada

24/08/2022
14:29:56 Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance no valor de R$ 12,8300.
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Encerramento 24/08/2022
14:34:57

Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa fechada

24/08/2022
14:34:57 Item com etapa fechada encerrada.

Recusa de
proposta

24/08/2022
15:06:16

Recusa da proposta. Fornecedor: SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI,
CNPJ/CPF: 32.648.650/0001-34, pelo melhor lance de R$ 12,8300. Motivo: LICITANTE REGISTRA
"Venho por meio desta pedir a desclassificação nos itens 7 e 8, pois ocorreu um equívoco na hora
de cadastrar a proposta e confundimos o modelo... Peço desculpas pelos transtornos."

Cancelado no
julgamento

30/08/2022
15:05:12

Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM CANCELADO LICITANTE REGISTROU Venho por meio
desta pedir a desclassificação nos itens 7 e 8, pois ocorreu um equívoco na hora de cadastrar a
proposta e confundimos o modelo... Peço desculpas pelos transtornos."

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 9 - Fita Impressora

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

47.699.350/0001-51 MENNO
INFORMATICA E
GRAFICA LTDA

Sim Sim 500 R$ 16,8000 R$ 8.400,0000 24/08/2022
08:06:21

Marca: Menno 
Fabricante: Menno 
Modelo / Versão: Menno 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fitas para impressora Epson LQ 590 confeccionada em nylon
com no mínimo 12 metros 
Porte da empresa: ME/EPP

19.943.167/0001-14 KIVER -
COMERCIO DE
SUPRIMENTOS
PARA
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim 500 R$ 16,8000 R$ 8.400,0000 24/08/2022
09:03:08

Marca: MASTERPRINT 
Fabricante: MASTERPRINT 
Modelo / Versão: 590 12 METROS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA IMPRESSORA LQ 590 12 METROS 
Porte da empresa: ME/EPP

11.292.106/0001-22 BML COMERCIAL
LTDA

Sim Sim 500 R$ 25,0000 R$ 12.500,0000 23/08/2022
11:09:10

Marca: Masterprint 
Fabricante: Masterprint 
Modelo / Versão: MP 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita Impressora Material: Náilon , Comprimento: 17 M, Cor:
Preta , Largura: 13 MM, Características Adicionais: Original, Capacidade Para 5 Milhões De Caracteres. , Tipo
Impressora: Epson Lq 590 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 25,0000 11.292.106/0001-22 24/08/2022 14:00:00:857
R$ 16,8000 47.699.350/0001-51 24/08/2022 14:00:00:857
R$ 16,8000 19.943.167/0001-14 24/08/2022 14:00:00:857
R$ 16,8500 11.292.106/0001-22 24/08/2022 14:22:31:440
R$ 16,0000 19.943.167/0001-14 24/08/2022 14:26:00:073
R$ 13,8000 11.292.106/0001-22 24/08/2022 14:26:12:797
R$ 15,2000 47.699.350/0001-51 24/08/2022 14:26:30:943

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

24/08/2022
14:03:35 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 24/08/2022
14:10:09 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

24/08/2022
14:25:42 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada 24/08/2022
14:25:42

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$
16,8000 e R$ 16,8500.
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Encerramento 24/08/2022
14:30:43

Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
fechada

24/08/2022
14:30:43 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

24/08/2022
15:14:42

Convocado para envio de anexo o fornecedor BML COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
11.292.106/0001-22.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

24/08/2022
15:16:42

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BML COMERCIAL
LTDA, CNPJ/CPF: 11.292.106/0001-22.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

25/08/2022
17:07:13

Convocado para envio de anexo o fornecedor BML COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
11.292.106/0001-22.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

25/08/2022
17:56:19

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BML
COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 11.292.106/0001-22.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

29/08/2022
16:07:34

Convocado para envio de anexo o fornecedor BML COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
11.292.106/0001-22.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

29/08/2022
16:40:38

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor BML
COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 11.292.106/0001-22.

Aceite de proposta 29/08/2022
17:47:48

Aceite individual da proposta. Fornecedor: BML COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
11.292.106/0001-22, pelo melhor lance de R$ 13,8000.

Habilitação de fornecedor 30/08/2022
15:05:31

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: BML COMERCIAL LTDA -
CNPJ/CPF: 11.292.106/0001-22

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 10 - Cartucho toner impressora hp

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
33.011.597/0001-29 CARLOS

CESAR DE
MORAES
INFORMATICA

Sim Sim 100 R$ 760,0000 R$ 76.000,0000 23/08/2022
19:21:23

Marca: HP 
Fabricante: HP 
Modelo / Versão: HP CF258X 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M428FDW ,
Original HP, CF258X, cor Preta, para 10.000 páginas. 
Porte da empresa: ME/EPP

97.221.659/0001-00 ELISEU
EDISON
SCHNEIDER

Sim Sim 100 R$ 766,3000 R$ 76.630,0000 23/08/2022
19:04:22

Marca: hp 
Fabricante: hp 
Modelo / Versão: cf258x 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M428FDW ,
Original HP, CF258X, cor Preta, para 10.000 páginas. 
Porte da empresa: ME/EPP

43.299.151/0001-03 SUPRIPRIME
SUPRIMENTOS
DE
INFORMATICA
EIRELI

Sim Sim 100 R$ 800,0000 R$ 80.000,0000 23/08/2022
11:01:44

Marca: HP 
Fabricante: HP 
Modelo / Versão: CF258X 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTUCHO DE TONER HP CF258X (1 ANO DE GARANTIA). 
Porte da empresa: ME/EPP

22.061.190/0001-90 GS MARQUES
MESQUITA
COMERCIO E
SUPRIMENTOS
DE
INFORMATICA
LTDA

Sim Sim 100 R$ 1.000,0000 R$ 100.000,0000 24/08/2022
13:49:56

Marca: importado 
Fabricante: importado 
Modelo / Versão: 258 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M428FDW,
Original HP, CF258X, cor Preta, para 10.000 páginas. 
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$ 1.000,0000 22.061.190/0001-90 24/08/2022 14:00:00:857
R$ 800,0000 43.299.151/0001-03 24/08/2022 14:00:00:857
R$ 766,3000 97.221.659/0001-00 24/08/2022 14:00:00:857
R$ 760,0000 33.011.597/0001-29 24/08/2022 14:00:00:857
R$ 759,0000 22.061.190/0001-90 24/08/2022 14:10:30:960
R$ 750,0000 33.011.597/0001-29 24/08/2022 14:11:14:963
R$ 749,0000 22.061.190/0001-90 24/08/2022 14:13:15:777
R$ 748,0000 33.011.597/0001-29 24/08/2022 14:13:49:403
R$ 747,0000 22.061.190/0001-90 24/08/2022 14:13:54:233
R$ 745,0000 33.011.597/0001-29 24/08/2022 14:14:24:850
R$ 744,0000 43.299.151/0001-03 24/08/2022 14:17:00:010
R$ 743,0000 33.011.597/0001-29 24/08/2022 14:17:18:170
R$ 742,0000 43.299.151/0001-03 24/08/2022 14:18:09:027
R$ 740,0000 33.011.597/0001-29 24/08/2022 14:18:26:353
R$ 739,0000 22.061.190/0001-90 24/08/2022 14:18:43:437
R$ 735,0000 33.011.597/0001-29 24/08/2022 14:19:07:603
R$ 730,0000 22.061.190/0001-90 24/08/2022 14:19:33:463
R$ 725,0000 33.011.597/0001-29 24/08/2022 14:19:59:717
R$ 720,0000 22.061.190/0001-90 24/08/2022 14:20:12:353
R$ 719,0000 33.011.597/0001-29 24/08/2022 14:20:33:860
R$ 710,0000 22.061.190/0001-90 24/08/2022 14:21:15:093
R$ 709,0000 33.011.597/0001-29 24/08/2022 14:21:35:243
R$ 700,0000 22.061.190/0001-90 24/08/2022 14:21:39:260
R$ 699,0000 33.011.597/0001-29 24/08/2022 14:21:51:490
R$ 690,0000 22.061.190/0001-90 24/08/2022 14:21:54:463
R$ 689,0000 33.011.597/0001-29 24/08/2022 14:22:02:797
R$ 680,0000 22.061.190/0001-90 24/08/2022 14:22:05:657
R$ 679,0000 33.011.597/0001-29 24/08/2022 14:22:42:390
R$ 670,0000 22.061.190/0001-90 24/08/2022 14:23:20:123
R$ 669,0000 33.011.597/0001-29 24/08/2022 14:23:28:530
R$ 668,9900 97.221.659/0001-00 24/08/2022 14:23:31:300
R$ 660,0000 22.061.190/0001-90 24/08/2022 14:23:37:263
R$ 658,0000 33.011.597/0001-29 24/08/2022 14:23:47:110
R$ 657,9342 97.221.659/0001-00 24/08/2022 14:23:54:757
R$ 657,0000 33.011.597/0001-29 24/08/2022 14:24:12:790
R$ 650,0000 22.061.190/0001-90 24/08/2022 14:24:13:547
R$ 649,0000 33.011.597/0001-29 24/08/2022 14:24:21:487
R$ 640,0000 22.061.190/0001-90 24/08/2022 14:24:24:153
R$ 639,0000 33.011.597/0001-29 24/08/2022 14:24:31:973
R$ 630,0000 22.061.190/0001-90 24/08/2022 14:24:38:823
R$ 629,0000 33.011.597/0001-29 24/08/2022 14:25:04:710
R$ 620,0000 22.061.190/0001-90 24/08/2022 14:25:07:780
R$ 619,0000 33.011.597/0001-29 24/08/2022 14:25:17:327
R$ 610,0000 22.061.190/0001-90 24/08/2022 14:25:20:100
R$ 609,0000 33.011.597/0001-29 24/08/2022 14:25:37:470
R$ 608,9391 97.221.659/0001-00 24/08/2022 14:25:38:950
R$ 600,0000 22.061.190/0001-90 24/08/2022 14:25:42:380
R$ 599,0000 33.011.597/0001-29 24/08/2022 14:26:09:190
R$ 600,0000 97.221.659/0001-00 24/08/2022 14:26:11:673
R$ 590,0000 22.061.190/0001-90 24/08/2022 14:26:22:097
R$ 598,9401 97.221.659/0001-00 24/08/2022 14:26:25:303
R$ 598,8802 97.221.659/0001-00 24/08/2022 14:26:26:187
R$ 589,9410 97.221.659/0001-00 24/08/2022 14:26:36:363
R$ 580,0000 22.061.190/0001-90 24/08/2022 14:26:40:210
R$ 579,9420 97.221.659/0001-00 24/08/2022 14:26:47:887
R$ 520,0000 22.061.190/0001-90 24/08/2022 14:28:07:447
R$ 568,7900 33.011.597/0001-29 24/08/2022 14:28:28:000
R$ 520,0000 97.221.659/0001-00 24/08/2022 14:29:38:243

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item
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Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

24/08/2022
14:03:45 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 24/08/2022
14:10:09 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

24/08/2022
14:26:48 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a
etapa fechada

24/08/2022
14:26:48

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 579,9420 e R$
599,0000.

Encerramento
etapa fechada

24/08/2022
14:31:49 Item com etapa fechada encerrada.

Sorteio
eletrônico

24/08/2022
14:31:49

Item teve empate real para o valor 520,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 24/08/2022
14:31:49 Item encerrado para lances.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

24/08/2022
15:26:13

Convocado para envio de anexo o fornecedor GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.061.190/0001-90.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

24/08/2022
15:35:12

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GS MARQUES MESQUITA COMERCIO
E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.061.190/0001-90.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

25/08/2022
17:09:26

Convocado para envio de anexo o fornecedor GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.061.190/0001-90.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

25/08/2022
17:26:18

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GS MARQUES MESQUITA COMERCIO
E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.061.190/0001-90.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

25/08/2022
17:43:50

Convocado para envio de anexo o fornecedor GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.061.190/0001-90.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

25/08/2022
17:51:12

Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor GS MARQUES
MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.061.190/0001-90.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

29/08/2022
16:08:21

Convocado para envio de anexo o fornecedor GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.061.190/0001-90.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

29/08/2022
17:34:48

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GS MARQUES MESQUITA COMERCIO
E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.061.190/0001-90.

Aceite de
proposta

29/08/2022
17:45:00

Aceite individual da proposta. Fornecedor: GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.061.190/0001-90, pelo melhor lance de R$ 520,0000.

Habilitação de
fornecedor

30/08/2022
15:05:31

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ/CPF: 22.061.190/0001-90

Registro de
intenção de
recurso

30/08/2022
15:29:32

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: ELISEU EDISON SCHNEIDER CNPJ/CPF:
97221659000100. Motivo: Manifestamos a intenção de interpor recurso, tendo em vista que a
empresa 22.061.190/0001-90 GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA LTDA, ofertou produto original HP, sendo neces

Aceite de
intenção de
recurso

30/08/2022
15:46:08

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ELISEU EDISON SCHNEIDER, CNPJ/CPF:
97221659000100. Motivo: A Intenção de recurso, orientado pelo TCU, presentes os pressupostos
processuais deverá ser aceita pelo Pregoeiro. A decisão de mérito cabe à autoridade Gestora,
Desembargador Presidente do TRE/Al. Devendo o recorrente ater-se em suas razões apenas aos
motivos expostos na intenção. Alertamos para recursos meramente procrastinatórios, conforme
orientação TCU.

Aceite de
intenção de
recurso

30/08/2022
15:46:14

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ELISEU EDISON SCHNEIDER, CNPJ/CPF:
97221659000100. Motivo: A Intenção de recurso, orientado pelo TCU, presentes os pressupostos
processuais deverá ser aceita pelo Pregoeiro. A decisão de mérito cabe à autoridade Gestora,
Desembargador Presidente do TRE/Al. Devendo o recorrente ater-se em suas razões apenas aos
motivos expostos na intenção. Alertamos para recursos meramente procrastinatórios, conforme
orientação TCU.

Aceite de
intenção de
recurso

30/08/2022
15:46:17

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ELISEU EDISON SCHNEIDER, CNPJ/CPF:
97221659000100. Motivo: A Intenção de recurso, orientado pelo TCU, presentes os pressupostos
processuais deverá ser aceita pelo Pregoeiro. A decisão de mérito cabe à autoridade Gestora,
Desembargador Presidente do TRE/Al. Devendo o recorrente ater-se em suas razões apenas aos
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motivos expostos na intenção. Alertamos para recursos meramente procrastinatórios, conforme
orientação TCU.

Aceite de
intenção de
recurso

30/08/2022
15:46:21

Intenção de recurso aceita. Fornecedor: ELISEU EDISON SCHNEIDER, CNPJ/CPF:
97221659000100. Motivo: A Intenção de recurso, orientado pelo TCU, presentes os pressupostos
processuais deverá ser aceita pelo Pregoeiro. A decisão de mérito cabe à autoridade Gestora,
Desembargador Presidente do TRE/Al. Devendo o recorrente ater-se em suas razões apenas aos
motivos expostos na intenção. Alertamos para recursos meramente procrastinatórios, conforme
orientação TCU.

Intenções de Recurso para o Item
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

97.221.659/0001-00 30/08/2022 15:29 30/08/2022 15:46 Aceito
Motivo Intenção:Manifestamos a intenção de interpor recurso, tendo em vista que a empresa
22.061.190/0001-90 GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA,
ofertou produto original HP, sendo necessário a comprovação da origem, exequibilidade e/ou
recolhimento dos impostos de importação. Demais considerações serão colocadas em nossa peça
recursal.
Motivo Aceite ou Recusa:A Intenção de recurso, orientado pelo TCU, presentes os pressupostos
processuais deverá ser aceita pelo Pregoeiro. A decisão de mérito cabe à autoridade Gestora,
Desembargador Presidente do TRE/Al. Devendo o recorrente ater-se em suas razões apenas aos
motivos expostos na intenção. Alertamos para recursos meramente procrastinatórios, conforme
orientação TCU.

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 24/08/2022
14:00:00

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 24/08/2022

14:00:38
Srs.(as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 24/08/2022
14:05:52

Srs.(as) Licitantes, aguardem a abertura da fase competitiva. Preliminarmente vamos
REITERAR UMA EXIGÊNCIA TÉCNICA CONTIDA NO EDITAL. APESAR DOS SRS. (AS)

TEREM DECLARADO QUE ATENDEM A TODAS AS CONDIÇÕES E QUE ESTÃO CIÊNTES
DAS MESMAS.

Pregoeiro 24/08/2022
14:06:11

10.10.3.1. O licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica que comprove
sua empresa já entregou produtos similares aos que estão sendo solicitados no edital,
em quantitativos de até 50% do total da ATA; Ainda deverá constar no atestado, que

os itens entregues atenderam satisfatoriamente às necessidades do contratante
Pregoeiro 24/08/2022

14:06:27
10.10.3.2. Especialmente para o item 10, por ser item original de fábrica, o licitante

deverá apresentar atestado que comprove que já entregou produtos originais HP.
Sistema 24/08/2022

14:10:01
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será

iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 24/08/2022

14:10:01
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 24/08/2022
14:10:02

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

Sistema 24/08/2022
14:10:02

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

Sistema 24/08/2022
14:10:04

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

Sistema 24/08/2022
14:10:04

Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 24/08/2022
14:10:05

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

Sistema 24/08/2022
14:10:05

Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 24/08/2022
14:10:06

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

Sistema 24/08/2022
14:10:06

Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 24/08/2022
14:10:07

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

Sistema 24/08/2022
14:10:07

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

Sistema 24/08/2022
14:10:09

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

Sistema 24/08/2022
14:10:09

Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
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Sistema 24/08/2022
14:10:09

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

Sistema 24/08/2022
14:25:42

A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou lance entre R$
16,8000 e R$ 16,8500 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:30:42 do dia

24/08/2022.
Sistema 24/08/2022

14:25:43
A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$
65,0000 e R$ 66,0300 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:30:43 do dia

24/08/2022.
Sistema 24/08/2022

14:26:48
A etapa fechada foi iniciada para o item 10. Fornecedor que apresentou lance entre R$
579,9420 e R$ 599,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:31:48 do

dia 24/08/2022.
Sistema 24/08/2022

14:29:43
A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
56,0000 e R$ 60,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:34:43 do dia

24/08/2022.
Sistema 24/08/2022

14:29:47
A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance no valor

de R$ 10,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:34:47 do dia
24/08/2022.

Sistema 24/08/2022
14:29:56

A etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou lance no valor
de R$ 12,8300 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:34:56 do dia

24/08/2022.
Sistema 24/08/2022

14:29:58
A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R$
79,9900 e R$ 80,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:34:58 do dia

24/08/2022.
Sistema 24/08/2022

14:29:58
A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R$
359,0000 e R$ 360,3000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:34:58 do

dia 24/08/2022.
Sistema 24/08/2022

14:30:43
O item 9 está encerrado.

Sistema 24/08/2022
14:30:44

O fornecedor da proposta no valor de R$ 66,0300 não enviou lance único e fechado
para o item 2.

Sistema 24/08/2022
14:30:44

O item 2 está encerrado.

Sistema 24/08/2022
14:31:49

O item 10 teve empate real para o valor 520,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico
entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no

Julgamento de Propostas.
Sistema 24/08/2022

14:31:49
O item 10 está encerrado.

Sistema 24/08/2022
14:33:40

A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R$
74,0000 e R$ 81,0200 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:38:40 do dia

24/08/2022.
Sistema 24/08/2022

14:34:44
O fornecedor da proposta no valor de R$ 56,7200 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 24/08/2022

14:34:44
O fornecedor da proposta no valor de R$ 60,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 24/08/2022

14:34:44
O item 1 está encerrado.

Sistema 24/08/2022
14:34:48

O fornecedor da proposta no valor de R$ 10,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 7.

Sistema 24/08/2022
14:34:48

O item 7 está encerrado.

Sistema 24/08/2022
14:34:57

O fornecedor da proposta no valor de R$ 12,8300 não enviou lance único e fechado
para o item 8.

Sistema 24/08/2022
14:34:57

O item 8 está encerrado.

Sistema 24/08/2022
14:34:59

O fornecedor da proposta no valor de R$ 79,9900 não enviou lance único e fechado
para o item 4.

Sistema 24/08/2022
14:34:59

O item 4 está encerrado.

Sistema 24/08/2022
14:34:59

O item 5 está encerrado.

Sistema 24/08/2022
14:38:41

O fornecedor da proposta no valor de R$ 80,0000 não enviou lance único e fechado
para o item 3.

Sistema 24/08/2022
14:38:41

O item 3 está encerrado.

Sistema 24/08/2022
14:39:57

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

Pregoeiro 24/08/2022
14:40:28

Srs.(as) Licitantes, aguardem um instante.

Pregoeiro 24/08/2022
14:47:38

Para V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V. Sª foi a primeira
classificada nos itens01,03,04, e 05. Considerando a determinação do edital e da
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legislação do pregão eletrônico devemos questionar sobre a possibilidade de V.Sª
aceitar nossa contraproposta nos seguintes valores: R$40,00 ITEM 01; R$45,00 ITEM

03; R$65,00 ITEM 04 e R$160,00 ITEM 05. É possível?
05.808.979/0001-

42
24/08/2022
14:48:59

Boa tarde, são nossas melhores ofertas.

Pregoeiro 24/08/2022
14:52:00

Para V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - Agradeço, os valores dos últimos lances são
compatíveis com o estimado pela Administração. Convocaremos anexo, favor

encaminhar sua proposta com os respectivos itens, contendo todas as características
técnicas, considerando que submetermos à análise da TI deste Tribunal. Lembrando,

dos atestados de qualificação técnica, caso não tenha anexado.
Sistema 24/08/2022

14:52:18
Senhor fornecedor V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, CNPJ/CPF: 05.808.979/0001-42,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 24/08/2022

14:52:36
Senhor fornecedor V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, CNPJ/CPF: 05.808.979/0001-42,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Sistema 24/08/2022

14:52:52
Senhor fornecedor V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, CNPJ/CPF: 05.808.979/0001-42,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 4.
Sistema 24/08/2022

14:53:03
Senhor fornecedor V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, CNPJ/CPF: 05.808.979/0001-42,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 5.
Pregoeiro 24/08/2022

14:54:45
Para SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª

foi a melhor classificada no item 02, considerando a determinação do edital e da
legislação do pregão eletrônico, é possível aceitar nossa contraproposta no valor de

R$45,00?
16.479.787/0001-

56
24/08/2022
14:57:27

boa tarde sr pregoeiro, não conseguimos chegar nesse valor, pois nós temos um custo
limite e esse valor que esta proposto não bate com nossos custo hoje, pesso que

entenda nosso posicionamento.
Pregoeiro 24/08/2022

14:58:10
Para SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - Agradeço, o valor do último
lance é compatível com o estimado pela Administração. Convocaremos anexo, favor
encaminhar sua proposta com os respectivo item, contendo todas as características
técnicas, considerando que submetermos à análise da TI deste Tribunal. Lembrando,

dos atestados de qualificação técnica, caso não tenha anexado.
Sistema 24/08/2022

14:58:45
Senhor fornecedor SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF:

16.479.787/0001-56, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
16.479.787/0001-

56
24/08/2022
14:59:38

ok...

16.479.787/0001-
56

24/08/2022
15:00:16

quanto tempo temos para envio da proposta?

Pregoeiro 24/08/2022
15:01:13

Para SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - Sr.(a) Licitante,
boa tarde. V.Sª foi a melhor classificada nos itens 07 e 08, considerando a

determinação do edital e da legislação do pregão eletrônico existe a possibilidade de
V.Sª aceitar nossa contraproposta nos seguintes valores: R$9,00 para o item 07 e

R$11,00 para o item 08?
32.648.650/0001-

34
24/08/2022
15:02:25

Boa Tarde !!

Pregoeiro 24/08/2022
15:02:28

Srs. (as) Licitantes, o edital determina o prazo de 02 (duas) horas para
encaminhamento de PROPOSTA AJUSTADA, a contar da CONVOCAÇÃO DO PREGOEIRO.

Aguardamos e obrigado
Pregoeiro 24/08/2022

15:02:43
Para SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - BOA TARDE!!

Pregoeiro 24/08/2022
15:03:17

Para SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - Sr. (a) Licitante,
aguardamos resposta.

32.648.650/0001-
34

24/08/2022
15:03:34

Venho por meio desta pedir a desclassificação nos itens 7 e 8, pois ocorreu um
equívoco na hora de cadastrar a proposta e confundimos o modelo... Peço desculpas

pelos transtornos.
Pregoeiro 24/08/2022

15:04:51
Para SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI - ok.

Pregoeiro 24/08/2022
15:08:01

Para BML COMERCIAL LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª é a melhor classificada no
item 09, conforme edital e legislação do pregão devemos questionar sobre a

possibilidade de V.Sª aceitar nossa contraproposta no valor de R$11,00?
11.292.106/0001-

22
24/08/2022
15:10:50

infelizmente, não vamos conseguir chegar ao valor de R$ 11,00 /und para o item 09.
Estamos no limite...

11.292.106/0001-
22

24/08/2022
15:11:09

confirmamos o lance enviado

Sistema 24/08/2022
15:13:40

Senhor Pregoeiro, o fornecedor V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, CNPJ/CPF:
05.808.979/0001-42, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 24/08/2022
15:14:07

Senhor Pregoeiro, o fornecedor V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, CNPJ/CPF:
05.808.979/0001-42, enviou o anexo para o ítem 3.

Pregoeiro 24/08/2022
15:14:21

Para BML COMERCIAL LTDA - Agradeço, o valor do último lance é compatível com o
estimado pela Administração. Convocaremos anexo, favor encaminhar sua proposta

com os respectivo item, contendo todas as características técnicas, considerando que
submetermos à análise da TI deste Tribunal. Lembrando, dos atestados de qualificação

técnica, caso não tenha anexado.
Sistema 24/08/2022 Senhor fornecedor BML COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 11.292.106/0001-22, solicito o
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15:14:42 envio do anexo referente ao ítem 9.
Sistema 24/08/2022

15:14:44
Senhor Pregoeiro, o fornecedor V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, CNPJ/CPF:

05.808.979/0001-42, enviou o anexo para o ítem 4.
Sistema 24/08/2022

15:14:55
Senhor Pregoeiro, o fornecedor V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, CNPJ/CPF:

05.808.979/0001-42, enviou o anexo para o ítem 5.
Pregoeiro 24/08/2022

15:16:34
Para GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA -
Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a melhor classificada no item 10, considerando a

determinação do edital e da legislação do pregão é possível aceitar nossa
contraproposta no valor de R$500,00?

Sistema 24/08/2022
15:16:42

Senhor Pregoeiro, o fornecedor BML COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 11.292.106/0001-
22, enviou o anexo para o ítem 9.

Pregoeiro 24/08/2022
15:21:24

Para GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA -
Sr.(a)Licitante, aguardo resposta. Agradeço.

Pregoeiro 24/08/2022
15:23:55

Para GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA -
Sr.(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a melhor classificada no item 10, considerando a

determinação do edital e da legislação do pregão é possível aceitar nossa
contraproposta no valor de R$500,00?

22.061.190/0001-
90

24/08/2022
15:24:09

Boa tarde

22.061.190/0001-
90

24/08/2022
15:24:51

O valor já está bem abaixo pois o solicitado é HP original

Pregoeiro 24/08/2022
15:25:58

Para GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA -
Agradeço, o valor do último lance é compatível com o estimado pela Administração.

Convocaremos anexo, favor encaminhar sua proposta com os respectivo item,
contendo todas as características técnicas, considerando que submetermos à análise

da TI deste Tribunal. Lembrando, dos atestados de qualificação técnica, caso não tenha
anexado.

Sistema 24/08/2022
15:26:13

Senhor fornecedor GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.061.190/0001-90, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 10.
Pregoeiro 24/08/2022

15:26:28
Para GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA -

Aguardamos.
Pregoeiro 24/08/2022

15:27:37
Srs.(as) Licitantes, com anexos convocados, aguardamos. Obrigado.

Sistema 24/08/2022
15:35:12

Senhor Pregoeiro, o fornecedor GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.061.190/0001-90, enviou o anexo para o ítem

10.
Sistema 24/08/2022

15:37:45
Senhor Pregoeiro, o fornecedor SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI,

CNPJ/CPF: 16.479.787/0001-56, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro 24/08/2022

15:40:40
Srs.(as) Licitantes, todas as propostas melhores classificadas que foram solicitadas o
encaminhamento foram anexadas, razão pela qual suspenderemos a sessão a fim de

encaminhar à Unidade de TI para análise de conformidade Técnica.
Pregoeiro 24/08/2022

15:41:12
Srs.(as) Licitantes, aguardem mais um instante. Obrigado.

Pregoeiro 24/08/2022
15:49:24

Srs.(as) Licitantes, reagendaremos a sessão do presente certame para amanhã às
17horas. Agradeço e boa tarde.

Pregoeiro 25/08/2022
17:00:55

Srs.(as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 25/08/2022
17:04:49

Para BML COMERCIAL LTDA - Sr.(a) Licitante, V.Sª não juntou atestados de qualificação
técnica, assim como prevê o edital:

Pregoeiro 25/08/2022
17:04:54

Para BML COMERCIAL LTDA - 10.10.3.1. O licitante deverá apresentar atestado de
capacidade técnica que comprove sua empresa já entregou produtos similares aos que
estão sendo solicitados no edital, em quantitativos de até 50% do total da ATA; Ainda
deverá constar no atestado, que os itens entregues atenderam satisfatoriamente às

necessidades do contratante.
Pregoeiro 25/08/2022

17:07:04
Para BML COMERCIAL LTDA - Sr.(a) Licitante, lembrando que V.Sª declarou que atendia

a todas as condições do edital. Pelo exposto, vamos convocar anexo, aguardamos
Sistema 25/08/2022

17:07:13
Senhor fornecedor BML COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 11.292.106/0001-22, solicito o

envio do anexo referente ao ítem 9.
Pregoeiro 25/08/2022

17:09:15
Para GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA -

Sr.(a) Licitante, boa tarde. O arquivo encaminhado, acredito, referente a comprovação
solicitada o item 10.10.3.1, não foi possível a visualização, peço que reenvie no

formato PDF. Convocaremos anexo, aguardo
Sistema 25/08/2022

17:09:26
Senhor fornecedor GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE

INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.061.190/0001-90, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 10.

Sistema 25/08/2022
17:26:18

Senhor Pregoeiro, o fornecedor GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.061.190/0001-90, enviou o anexo para o ítem

10.
Pregoeiro 25/08/2022

17:39:30
Para GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA -

Sr.(a) Licitante, acuso o recebimento do arquivo. Agradeço.
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22.061.190/0001-
90

25/08/2022
17:43:16

Boa tarde

Pregoeiro 25/08/2022
17:43:36

Para GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA -
Sr.(a) Licitante, OS ARQUIVOS ENCAMINHADOS POR V.Sª "SICAF" NÃO POSSUI
AQUIVO RELACIONADO COM ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. VAMOS

RECUSAR A SUA PROPOSTA CASO NÃO COMPROVE. FAVOR ESCLARECER.
22.061.190/0001-

90
25/08/2022
17:43:41

Ok ,eu que agradeço a compreeção.

Sistema 25/08/2022
17:43:50

Senhor fornecedor GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.061.190/0001-90, solicito o envio do anexo

referente ao ítem 10.
22.061.190/0001-

90
25/08/2022
17:44:19

Qual seria o documento?

22.061.190/0001-
90

25/08/2022
17:44:36

Atestado de capacidade técnica?

Pregoeiro 25/08/2022
17:44:49

Para GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA -
SR. (a) Licitante, encaminhe EXCLUSIVAMENTE O ARQUIVO REFERENTE AO ATESTADO

DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
22.061.190/0001-

90
25/08/2022
17:44:56

O anexo tem todas as certidões

22.061.190/0001-
90

25/08/2022
17:45:23

Balanço?

Pregoeiro 25/08/2022
17:45:31

Para GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - O
Sr.(a) Tomou ciência de todas as condições do Edital?

Pregoeiro 25/08/2022
17:45:34

Para GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA -
10.10.3.1. O licitante deverá apresentar atestado de capacidade técnica que comprove
sua empresa já entregou produtos similares aos que estão sendo solicitados no edital,
em quantitativos de até 50% do total da ATA; Ainda deverá constar no atestado, que

os itens entregues atenderam satisfatoriamente às necessidades do contratante.
22.061.190/0001-

90
25/08/2022
17:47:28

Tem três atestado no anexo.

Pregoeiro 25/08/2022
17:48:19

Para GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA -
Sr.(a) Licitante, vou verificar mais uma vez. Aguarde.

22.061.190/0001-
90

25/08/2022
17:51:12

Ok

Sistema 25/08/2022
17:51:12

Senhor fornecedor GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.061.190/0001-90, o prazo para envio de anexo

para o ítem 10 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro 25/08/2022

17:52:53
Para GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA -
Sr.(a) Licitante, foi possível visualizar os atestados. Vamos submeter à Unidade de TI.

22.061.190/0001-
90

25/08/2022
17:54:05

conseguiu?

Pregoeiro 25/08/2022
17:54:43

Para BML COMERCIAL LTDA - Sr.(a) Licitante, aguardamos o envio do documento
solicitado.

Pregoeiro 25/08/2022
17:55:03

Para GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA -
Sr.(a) Licitante, sim, agradeço.

Pregoeiro 25/08/2022
17:55:22

Para BML COMERCIAL LTDA - 10.10.3.1. O licitante deverá apresentar atestado de
capacidade técnica que comprove sua empresa já entregou produtos similares aos que
estão sendo solicitados no edital, em quantitativos de até 50% do total da ATA; Ainda
deverá constar no atestado, que os itens entregues atenderam satisfatoriamente às

necessidades do contratante.
Pregoeiro 25/08/2022

17:55:38
Para BML COMERCIAL LTDA - Sr.(a) Licitante, aguardamos.

Sistema 25/08/2022
17:56:19

Senhor fornecedor BML COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 11.292.106/0001-22, o prazo
para envio de anexo para o ítem 9 foi encerrado pelo Pregoeiro.

Pregoeiro 25/08/2022
17:56:56

Para BML COMERCIAL LTDA - Sr.(a) Licitante, foi possível visualizar o atestado
solicitado. Agradeço.

Pregoeiro 25/08/2022
17:58:40

Srs.(as) Licitantes, suspenderemos a sessão a fim da Unidade de TI analisar as
propostas e documentos técnicos. Reagendaremos para o dia 29/08, próxima segunda

feira às 16horas. Bom final de semana e boa noite.
Pregoeiro 29/08/2022

16:00:36
Srs.(as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 29/08/2022
16:03:02

Para V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. A Unidade Técnica
aprovou a proposta de V.Sª. Procederemos com a aceitação no sistema. Agradeço e

permaneça conectado.
Pregoeiro 29/08/2022

16:04:47
Para SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - Sr.(a) Licitante, boa tarde. A

Unidade Técnica aprovou a proposta de V.Sª. Procederemos com a aceitação no
sistema. Agradeço e permaneça conectado.

Pregoeiro 29/08/2022
16:07:25

Para BML COMERCIAL LTDA - Sr.(a) Licitante, boa tarde. A Unidade Técnica aprovou a
proposta de V.Sª. Procederemos com a aceitação no sistema. Contudo, em análise da

documentação de habilitação de V.Sª, faz-se necessário a COMPROVAÇÃO
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(APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO) NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS. Convocarmos
anexo.

Sistema 29/08/2022
16:07:34

Senhor fornecedor BML COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 11.292.106/0001-22, solicito o
envio do anexo referente ao ítem 9.

Pregoeiro 29/08/2022
16:08:15

Para GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA -
Sr.(a) Licitante, boa tarde. A Unidade Técnica aprovou a proposta de V.Sª.

Procederemos com a aceitação no sistema. Contudo, em análise da documentação de
habilitação de V.Sª, faz-se necessário a COMPROVAÇÃO (APRESENTAÇÃO DE

CERTIDÃO) NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS. Convocarmos anexo.
Sistema 29/08/2022

16:08:21
Senhor fornecedor GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE

INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.061.190/0001-90, solicito o envio do anexo
referente ao ítem 10.

Sistema 29/08/2022
16:40:38

Senhor fornecedor BML COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF: 11.292.106/0001-22, o prazo
para envio de anexo para o ítem 9 foi encerrado pelo Pregoeiro.

Pregoeiro 29/08/2022
16:41:41

Para BML COMERCIAL LTDA - Sr.(a) Licitante, desconsidere a convocação. Foi possível a
pesquisa no site oficial receita estadual do seu domicílio fiscal. Agradeço.

Pregoeiro 29/08/2022
16:52:31

Para GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA -
Sr.(a) Licitante, favor anexar certidão atualizada.

Pregoeiro 29/08/2022
16:55:15

Para GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA -
Sr.(a) Licitante, a certidão CCCB.5210.8072.04R0, venceu no dia 12/07/2022. Favor

anexar certidão atualizada, caso contrário sua proposta poderá ser inabilitada.
22.061.190/0001-

90
29/08/2022
17:31:26

Boa tarde

22.061.190/0001-
90

29/08/2022
17:32:12

Que certidão é essa?

Sistema 29/08/2022
17:34:48

Senhor Pregoeiro, o fornecedor GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.061.190/0001-90, enviou o anexo para o ítem

10.
22.061.190/0001-

90
29/08/2022
17:37:01

Segue ultimas certidões atualizadas

22.061.190/0001-
90

29/08/2022
17:37:40

Não tem outras vencidas

Pregoeiro 29/08/2022
17:43:17

Para GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA -
Sr.(a) Licitante, favor aguarde um instante. Obrigado.

Pregoeiro 29/08/2022
17:50:01

Srs.(as) Licitantes, suspenderemos a sessão a fim de analisar o restante da
documentação de habilitação dos licitantes com propostas aceitas. Retornaremos

amanhã às 15h. Agradeço.
Pregoeiro 30/08/2022

15:00:43
Srs.(as) Licitantes, boa tarde.

Pregoeiro 30/08/2022
15:03:33

Srs.(as) Licitantes com propostas aceitas, analisamos toda documentação de
habilitação, não foi encontrado qualquer inconsistência, razão pela qual registraremos a
habilitação das respectivas propostas, em seguida, iniciaremos os procedimentos finais

da presente licitação. Agradeço a todos.
Sistema 30/08/2022

15:04:24
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 30/08/2022

15:06:07
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 30/08/2022 às

15:37:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 24/08/2022
13:42:22

Alteração equipe 24/08/2022
13:42:29

Alteração equipe 24/08/2022
13:42:34

Alteração equipe 24/08/2022
13:42:44

Abertura da sessão
pública

24/08/2022
14:00:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

24/08/2022
14:10:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

24/08/2022
14:39:57 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

24/08/2022
15:52:34

Previsão de reabertura: 25/08/2022 17:00:00; SUSPENSÃO ENCAMINHAMENTO PARA
ANÁLISE DE CONFORMIDADE TÉCNICA

Reativação 25/08/2022
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17:00:03
Suspensão

administrativa
25/08/2022
17:59:26

Previsão de reabertura: 29/08/2022 16:00:00; suspensão administrativa a fim de
analisa proposta e documentos técnicos.

Reativação 29/08/2022
16:00:04

Suspensão
administrativa

29/08/2022
17:50:45

Previsão de reabertura: 30/08/2022 15:00:00; análise de documentação de habilitação
das empresas com propostas aceitas

Reativação 30/08/2022
15:00:03

Abertura do prazo 30/08/2022
15:04:24 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

30/08/2022
15:06:07 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 30/08/2022 às 15:37:00.

Data limite para registro de recurso: 05/09/2022.
Data limite para registro de contrarrazão: 09/09/2022.
Data limite para registro de decisão: 16/09/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto
10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:47 horas do dia 30 de agosto
de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
WEBER BEZERRA CAVALCANTI 
Pregoeiro Oficial

JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Equipe de Apoio

Voltar   

WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:30
920200

Assinado de forma digital 
por WEBER BEZERRA 
CAVALCANTI:30920200 
Dados: 2022.09.12 
16:42:13 -03'00'
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00071/2022(SRP) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

05.808.979/0001-42 - V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário Valor Global

1 Cartucho toner impressora
samsung

Unidade 150 R$ 56,7200 R$ 49,9900 R$ 7.498,5000

Marca: DSI
Fabricante: CHINAMATE
Modelo / Versão: MLT-D205L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TONER PARA MULTIFUNCI ONAL SAMSUNG SCX 4833FD. Ref. MLT D205L, cor preta.
CARTUCHO COMPATÍVEL COM ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias
VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES

3 Cartucho toner impressora
samsung

Unidade 150 R$ 81,0200 R$ 52,9900 R$ 7.948,5000

Marca: DSI
Fabricante: CHINAMATE
Modelo / Versão: MLT-D205E
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TONER PARA MULTIFUNCI ONAL SAMSUNG SCX 5637FR e ML3710ND. Ref. MLT D205E,
cor preta. CARTUCHO COMPATÍVEL COM ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias
VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES

4 Cartucho toner impressora
okidata

Unidade 130 R$ 80,2600 R$ 71,9900 R$ 9.358,7000

Marca: DSI
Fabricante: CHINAMATE
Modelo / Versão: 45807129
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TONER PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL OKIDATA ES4172LP MFP . Cor preta.
Capacidade de impressão de 10.000 páginas, estimado com base na ISO/IEC NBR19752. CARTUCHO COMPATÍVEL COM ORIGINAL DO
FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES

5 Cilindro Máquina Impressora /
Copiadora

Unidade 80 R$ 360,3000 R$
168,9000

R$
13.512,0000

Marca: DSI
Fabricante: CHINAMATE
Modelo / Versão: 44574317
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CILINDRO DE IMPRESSÃO para 30.000 páginas para a MULTIFUNCIONAL OKIDATA
ES4172LP MFP. Cód 44574317. CARTUCHO COMPATÍVEL COM ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. VALIDADE DA
PROPOSTA: 60 (sessenta) dias VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES

Total do Fornecedor: R$
38.317,7000

 
11.292.106/0001-22 - BML COMERCIAL LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário Valor Global

9 Fita Impressora Unidade 500 R$ 16,8900 R$ 13,8000 R$ 6.900,0000
Marca: Masterprint
Fabricante: Masterprint
Modelo / Versão: MP
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Fita Impressora Material: Náilon , Comprimento: 17 M, Cor: Preta , Largura: 13 MM,
Características Adicionais: Original, Capacidade Para 5 Milhões De Caracteres. , Tipo Impressora: Epson Lq 590

Total do Fornecedor: R$
6.900,0000

 
16.479.787/0001-56 - SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário Valor Global

2 Cartucho Toner Impressora
Samsung

Unidade 150 R$ 66,0300 R$ 51,9900 R$ 7.798,5000

Marca: Cartucho & cia 
Fabricante: PREMIUM
Modelo / Versão: MLT D203U
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TONER PARA MULTIFUNCI ONAL SAMSUNG SL M4070FR. Ref. MLT D203U, cor preta.

Total do Fornecedor: R$
7.798,5000
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22.061.190/0001-90 - GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de

Valor (*)
Valor

Unitário Valor Global

10 Cartucho toner impressora hp Unidade 100 R$ 766,3000 R$
520,0000

R$
52.000,0000

Marca: importado
Fabricante: importado
Modelo / Versão: 258
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TONER PARA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO M428FDW, Original HP, CF258X, cor
Preta, para 10.000 páginas.

Total do Fornecedor: R$
52.000,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
105.016,2000

(*) 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 00071/2022 (SRP) 
 

Às 16:37 horas do dia 12 de setembro de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00071/2022, referente ao
Processo nº 0004049-14.2022, 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: Cartucho toner impressora samsung
Descrição Complementar: Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-D205l , Cor Tinta: Preta ,
Tipo Cartucho: Compatível
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 56,7200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA , pelo melhor lance de R$ 49,9900 e a quantidade de 150
Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 12/09/2022
16:36:50

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA,
CNPJ/CPF: 05.808.979/0001-42, Melhor lance: R$ 49,9900

Item: 2
Descrição: Cartucho Toner Impressora Samsung
Descrição Complementar: Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-D203u , Cor Tinta: Preta
, Tipo Cartucho: Compatível
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 66,0300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 51,9900 e a
quantidade de 150 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 12/09/2022
16:36:52

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS
EIRELI, CNPJ/CPF: 16.479.787/0001-56, Melhor lance: R$ 51,9900

Item: 3
Descrição: Cartucho toner impressora samsung
Descrição Complementar: Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-D205e , Cor Tinta: Preta
, Tipo Cartucho: Compatível
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
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Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 81,0200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA , pelo melhor lance de R$ 52,9900 e a quantidade de 150
Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 12/09/2022
16:36:54

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA,
CNPJ/CPF: 05.808.979/0001-42, Melhor lance: R$ 52,9900

Item: 4
Descrição: Cartucho toner impressora okidata
Descrição Complementar: Cartucho Toner Impressora Okidata Referência Cartucho 1: 45807129 , Cor Tinta: Preta
, Tipo Cartucho: Original
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 130 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 80,2600 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA , pelo melhor lance de R$ 71,9900 e a quantidade de 130
Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 12/09/2022
16:36:56

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA,
CNPJ/CPF: 05.808.979/0001-42, Melhor lance: R$ 71,9900

Item: 5
Descrição: Cilindro Máquina Impressora / Copiadora
Descrição Complementar: Cilindro Máquina Impressora / Copiadora Tipo Cilindro: Reciclado , Aplicação:
Impressora Okidata B431dn+ , Referência Cilindro 1: 44574301
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 80 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 360,3000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA , pelo melhor lance de R$ 168,9000 e a quantidade de 80
Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 12/09/2022
16:36:58

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA,
CNPJ/CPF: 05.808.979/0001-42, Melhor lance: R$ 168,9000

Item: 6
Descrição: Cilindro Máquina Impressora / Copiadora
Descrição Complementar: Cilindro Máquina Impressora / Copiadora Tipo Cilindro: Original , Referência Cilindro 1:
Scx-R6555a , Cor: Preta , Tipo Impressora: Samsung Scx-6555n
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 80 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 12,8300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

Item: 7
Descrição: Cilindro Máquina Impressora / Copiadora
Descrição Complementar: Cilindro Máquina Impressora / Copiadora Tipo Cilindro: Original , Referência Cilindro 1:
Scx-R6555a , Cor: Preta , Tipo Impressora: Samsung Scx-6555n
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Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 80 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 10,2800 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado
no

julgamento

30/08/2022
15:04:24

Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM CANCELADO, LICITANTE REGISTROU "Venho
por meio desta pedir a desclassificação nos itens 7 e 8, pois ocorreu um equívoco na hora
de cadastrar a proposta e confundimos o modelo... Peço desculpas pelos transtornos."

Item: 8
Descrição: Cilindro Máquina Impressora / Copiadora
Descrição Complementar: Cilindro Máquina Impressora / Copiadora Tipo Cilindro: Original , Referência Cilindro 1:
Scx-R6555a , Cor: Preta , Tipo Impressora: Samsung Scx-6555n
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 80 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 12,8300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado
no

julgamento

30/08/2022
15:05:12

Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM CANCELADO LICITANTE REGISTROU Venho
por meio desta pedir a desclassificação nos itens 7 e 8, pois ocorreu um equívoco na hora
de cadastrar a proposta e confundimos o modelo... Peço desculpas pelos transtornos."

Item: 9
Descrição: Fita Impressora
Descrição Complementar: Fita Impressora Material: Náilon , Comprimento: 17 M, Cor: Preta , Largura: 13 MM,
Características Adicionais: Original, Capacidade Para 5 Milhões De Caracteres. , Tipo Impressora: Epson Lq 590
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 16,8900 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: BML COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 13,8000 e a quantidade de 500 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 12/09/2022
16:37:01

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BML COMERCIAL LTDA, CNPJ/CPF:
11.292.106/0001-22, Melhor lance: R$ 13,8000

Item: 10
Descrição: Cartucho toner impressora hp
Descrição Complementar: Cartucho Toner Impressora Hp Referência Cartucho 3: W1330x/330x , Cor: Preta , Tipo
Cartucho: Original
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 766,3000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA , pelo melhor
lance de R$ 520,0000 e a quantidade de 100 Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Desistência de
registro de

05/09/2022
19:11:02

Desistência de Registro de Recurso. Fornecedor: ELISEU EDISON SCHNEIDER,
CNPJ/CPF: 97.221.659/0001-00.
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recurso

Adjudicado 12/09/2022
16:37:03

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF: 22.061.190/0001-90, Melhor lance:
R$ 520,0000

Fim do documento
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Pregão Eletrônico
Visualização de Recursos, Contrarrazões e Decisões

RECURSO (DESISTÊNCIA) :
Exmos, desistimos do recurso devido ao fato de, dada a demanda quantitativa, 100 unidades, o fornecedor
conseguir, de fato, atender à demanda. Tomamos por base para tanto uma aquisição de nossa revenda, somos
revenda qualificada HP e, por esta razão, temos preços de custos melhores que uma revenda que não venha a ser.
Como não conseguimos levantar junto à fabricante se a licitante em questão tem este quesito - revenda
qualificada, pois a fabricante não nos retornou em tempo hábil, não nos resta outra alternativa que não seja
desistência de interpôr recurso. Deixamos claro que, caso viéssemos a ser declarados vencedor, comprovaríamos a
origem de nosso material bem como demonstraríamos nosso custo, a margem de lucro trabalhada e a composição
do valor final. Atenciosamente, Eliseu Schneider.

 Fechar
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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: 05.808.979/0001-42 DUNS®: 937088346
Razão Social: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA
Nome Fantasia: VCR DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/03/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 20/11/2022
FGTS 21/09/2022
Trabalhista Validade: 28/01/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/12/2022
Receita Municipal Validade: 16/11/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2023Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 13/09/2022 09:41 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 11.292.106/0001-22 DUNS®: 900139534
Razão Social: BML COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/05/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 04/02/2023
FGTS 22/09/2022
Trabalhista Validade: 25/09/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 26/06/2022 (*)
Receita Municipal Validade: 28/05/2022 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação

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: 13/09/2022 09:43 de
CPF: 374.082.594-49      Nome: WEBER BEZERRA CAVALCANTI

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6025 - 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 
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  1132779

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
termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

X   

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 1134522
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10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

X  

 

ANALISADAS PELA UNIDADE DEMANDANTE E APROVADAS
CONFORME ITEM 9 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
CONFORME ITEM 9 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  

DOCUMENTOS SICAF/CRC/NC/ATO CONSTITUTIVO

EMPRESAS ADJUDICADAS

ITENS 1,3,4, 5 - 1137557, 1149077

ITEM 02 -1137578

ITEM 09- 1137598, 1149079

ITEM 10- 1137616

 

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  NÃO FOI NECESSÁRIO

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

CERTIDÕES EMPRESAS TRABALHISTA, TCU, CNJ, PORTAL
TRANSPARÊNCIA, NEGATIVA FALÊNCIA CONCORDATA

EMPRESAS ADJUDICADAS

ITENS 1,3,4, 5 - 1137544

ITEM 02 -1137566

ITEM 09- 1137582

ITEM 10-1137606

17 – Consta consulta ao Cadin? X  CADIN EMPRESAS:1137639

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos    
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/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  

EMPRESAS ADJUDICADAS

ITENS 1,3,4, 5 - 1137549

ITEM 02 -1137571

ITEM 09- 1137590

ITEM 10-1137611

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X VER ITEM 16 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 18.5

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital X   

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
 

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  1148836

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  LICITANTE INFORMOU DESISTÊNCIA NA APRESENTAÇÃO DE
RECURSO 1148842

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   CONFORME ITEM 22 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

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?

  CONFORME ITEM 22 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   CONFORME ITEM 22 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO
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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?

  CONFORME ITEM 22 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  CONFORME ITEM 22 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   CONFORME ITEM 22 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  1148840

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  CONFORME ITEM 22 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Propostas EMPRESAS:

ITENS 1,3,4,5 1133823

ITEM 02 1133825

ITEM 09 1134447

ITEM 10 1134449

Resultado Fornecedor - 1148838

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 13/09/2022, 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
1149082 e o código CRC 4C9D8AD1.

0004049-14.2022.6.02.8000 1149082v7
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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 : 0004049-14.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEALMOX
ASSUNTO : HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 71/2022. REGISTRO DE PREÇOS MATERIAL TIC.

 

Parecer nº 1428 / 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 71/2022, objetivando o
registro de preços de material de consumo de TIC, de acordo
com as quantidades, especificações e condições 
Termo de Referência (1081552), aprovado pela Secretaria de
Administração em 1081886, Edital e Anexos 1119494.

 
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 1149082. 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 -
 1119549
DOU -
1120997
Portal -
1121001

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 -
1119549
DOU -
 1120997
Portal -
1121001
 

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:
04/08/2022
(Comprasnet)
08/08/2022
(DOU)
08/08/2022
(Portal)
 
Ata Pregão
71/2022
(1148836) -
24/08/2022

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM
Ata Pregão
71/2022
(1148836)

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 -
1148840

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 -
1148838

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
6025 -
1149082

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM
Consulta pelo
Pregoeiro -
1149082

Propostas:
Itens 1, 3, 4
e 5 - 1133823
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9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM

Item 2 -
1133825
Item 9 -
1134447
Item 10 -
1134449
 

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM
Item 9 da
informação
6025 -
1149082

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:
Itens 1, 3, 4
e 5 - 1137544
Item 2 -
1137566
Item 9 -
1137582
Item 10 -
1137606
 
CADIN:
1137639

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM
Informação
6025 - 
1149082

 
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 71/2022, que visa o
registro de preços de material de consumo de TIC, de acordo
com as quantidades, especificações e condições 
Edital e Anexos 1119494, conforme relatório Resultado por
Fornecedor (1148838), com valor global da ata de R$
105.016,20 (cento e cinco mil dezesseis reais e vinte
centavos), que teve como licitantes vencedores:

Itens 1, 3, 4 e 5: Empresa - V. C. DA
ROCHA DISTRIBUIDORA, inscrita no
CNPJ sob o n° 05.808.979/0001-42, em
razão do melhor lance ofertado no valor
total por fornecedor de R$ 38.317,70
(trinta e oito mil trezentos e dezessete
reais e setenta centavos);
 
Item 2: Empresa - SUPRYLASER
SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI,
16.479.787/0001-56, em razão do melhor
lance ofertado no valor total por
fornecedor de R$ 7.798,50 (sete mil
setecentos e noventa e oito reais e
cinquenta centavos);
 
Item 9: Empresa - BML COMERCIAL
11.292.106/0001-22, em razão do melhor
lance ofertado no valor total por
fonecedor de R$ 6.900,00 (seis mil e
novecentos reais);
 
Item 10: Empresa - GS MARQUES
MESQUITA COMERCIO E
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
22.061.190/0001-90, em razão do melhor
lance ofertado no valor total por
fornecedor de R$ 52.000,00 (cinquenta e
dois mil reais).
 

Registro, por oportuno, que os itens 6, 7 e 8,
Cilindros máquina de impresso copiadora, foram cancelados
no julgamento por ausência de propostas, conforme
informação constante na Ata (1148836) e no Termo de
Adjudicação do Pregão Eletrônico n° 71/2022 (1148840).

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
13/09/2022, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 14/09/2022, às 13:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1149380 e o código CRC E6EBBC0F.

0004049-14.2022.6.02.8000 1149380v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 14 de setembro de 2022.
Senhor Presidente,
 
 
Cuida-se de procedimento voltado à análise

da regularidade do Pregão Eletrônico nº  71/2022, objetivando o
registro de preços de material de consumo de TIC, de acordo com as
quantidades, especificações e condições descritas no Termo de
Referência (1081552), aprovado pela Secretaria de
Administração em 1081886, Edital e Anexos 1119494.

Por meio do Parecer nº 1428/2022 (1149380), 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 71/2022,  conforme
relatório Resultado por Fornecedor (1148838), com valor global da
ata de R$ 105.016,20 (cento e cinco mil dezesseis reais e vinte
centavos), que teve como licitantes vencedores:

Itens 1, 3, 4 e 5: Empresa - V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA, inscrita no CNPJ sob o
n° 05.808.979/0001-42, em razão do melhor
lance ofertado no valor total por fornecedor de
R$ 38.317,70 (trinta e oito mil trezentos e
dezessete reais e setenta centavos);
 
Item 2: Empresa - SUPRYLASER SOLUCOES
EMPRESARIAIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob
o n° 16.479.787/0001-56, em razão do melhor
lance ofertado no valor total por fornecedor
de R$ 7.798,50 (sete mil setecentos e noventa
e oito reais e cinquenta centavos);
 
Item 9: Empresa - BML COMERCIAL LTDA.,
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inscrita no CNPJ sob o n° 11.292.106/0001-22,
em razão do melhor lance ofertado no valor
total por fonecedor de R$ 6.900,00 (seis mil e
novecentos reais);
 
Item 10: Empresa - GS MARQUES MESQUITA
COMERCIO E SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n° 22.061.190/0001-90, em razão do melhor
lance ofertado no valor total por fornecedor
de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais).
 

Registra, ainda, o Sr. Assessor, que os itens 6, 7 e
8, Cilindros máquina de impresso copiadora, foram cancelados no
julgamento por ausência de propostas, conforme informação
constante na Ata (1148836) e no Termo de Adjudicação do Pregão
Eletrônico n° 71/2022 (1148840).

Dessa forma, tendo em vista a regularidade de todos os
atos procedimentais realizados no presente certame licitatório e o
pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes autos eletrônicos
conclusos a Vossa Excelência, para os fins do disposto no art. 4º,
inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002.

 

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 14/09/2022, às 18:43, 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
1151004 e o código CRC 2F426831.
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PROCESSO : 0004049-14.2022.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração 
ASSUNTO : Homologação de pregão eletrônico e autorização de contratação

 

Decisão nº 4047 / 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 1428/2022 (1149380), atestando a legalidade
de todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 71/2022, cujo
objeto é a aquisição de computadores para substituir equipamentos
fora de garantia e/ou obsoletos, a fim de atender a demanda das
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme
relatório Resultado por Fornecedor (1148838).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93, AUTORIZO a convocação, para assinatura do
contrato,  conforme relatório Resultado por Fornecedor (1148838),
das seguintes empresas: 

a) Empresa - V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, inscrita
no CNPJ sob o n° 05.808.979/0001-42, pelo melhor lance no valor
total de R$ 38.317,70 (trinta e oito mil trezentos e dezessete reais e
setenta centavos), licitante vencedor dos Itens 1, 3, 4 e 5;

b) Empresa - SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 16.479.787/0001-56, pelo lance
total no valor de R$ 7.798,50 (sete mil setecentos e noventa e oito
reais e cinquenta centavos), licitante vencedor do item 2;

c) Empresa - BML COMERCIAL LTDA., inscrita no CNPJ
sob o n° 11.292.106/0001-22, pelo lance total no valor de R$
6.900,00 (seis mil e novecentos reais), licitante vencedor do item 9; e

d) Empresa - GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n° 22.061.190/0001-90, pelo lance total no valor de R$ 52.000,00
(cinquenta e dois mil reais), licitante vencedor do item 10.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização das contratações decorrentes da
presente Decisão.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
15/09/2022, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1151866 e o código CRC CDD9C683.
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Pregão/Concorrência Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Pregão Nº 00071/2022 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

 
Às 20:13 horas do dia 04 de outubro 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 0004049-14.2022,
Pregão nº 00071/2022. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Cartucho toner impressora samsung
Descrição Complementar: Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-D205l , Cor Tinta: Preta ,
Tipo Cartucho: Compatível
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 56,7200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA , pelo melhor lance de R$ 49,9900 e a quantidade de 150
Unidade .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 12/09/2022
16:36:50 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: V. C. DA ROCHA

DISTRIBUIDORA, CNPJ/CPF: 05.808.979/0001-42, Melhor lance: R$ 49,9900

Homologado 04/10/2022
20:13:09

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 2
Descrição: Cartucho Toner Impressora Samsung
Descrição Complementar: Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-D203u , Cor Tinta: Preta ,
Tipo Cartucho: Compatível
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 66,0300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 51,9900 e a quantidade
de 150 Unidade .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 12/09/2022
16:36:52 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SUPRYLASER SOLUCOES
EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ/CPF: 16.479.787/0001-56, Melhor lance: R$

51,9900

Homologado 04/10/2022
20:13:19

JOSE RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
Item: 3
Descrição: Cartucho toner impressora samsung
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Descrição Complementar: Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-D205e , Cor Tinta: Preta ,
Tipo Cartucho: Compatível
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 81,0200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA , pelo melhor lance de R$ 52,9900 e a quantidade de 150
Unidade .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 12/09/2022
16:36:54 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: V. C. DA ROCHA

DISTRIBUIDORA, CNPJ/CPF: 05.808.979/0001-42, Melhor lance: R$ 52,9900

Homologado 04/10/2022
20:13:33

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 4
Descrição: Cartucho toner impressora okidata
Descrição Complementar: Cartucho Toner Impressora Okidata Referência Cartucho 1: 45807129 , Cor Tinta: Preta ,
Tipo Cartucho: Original
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 130 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 80,2600 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA , pelo melhor lance de R$ 71,9900 e a quantidade de 130
Unidade .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 12/09/2022
16:36:56 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: V. C. DA ROCHA

DISTRIBUIDORA, CNPJ/CPF: 05.808.979/0001-42, Melhor lance: R$ 71,9900

Homologado 04/10/2022
20:13:46

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 5
Descrição: Cilindro Máquina Impressora / Copiadora
Descrição Complementar: Cilindro Máquina Impressora / Copiadora Tipo Cilindro: Reciclado , Aplicação: Impressora
Okidata B431dn+ , Referência Cilindro 1: 44574301
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 80 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 360,3000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA , pelo melhor lance de R$ 168,9000 e a quantidade de 80
Unidade .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 12/09/2022
16:36:58 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA, CNPJ/CPF: 05.808.979/0001-42, Melhor lance: R$

168,9000

Homologado 04/10/2022
20:13:58

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 6
Descrição: Cilindro Máquina Impressora / Copiadora
Descrição Complementar: Cilindro Máquina Impressora / Copiadora Tipo Cilindro: Original , Referência Cilindro 1: Scx-
R6555a , Cor: Preta , Tipo Impressora: Samsung Scx-6555n
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
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Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 80 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 12,8300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado por inexistência de proposta

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Homologado 04/10/2022 20:14:10 JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

 
Item: 7
Descrição: Cilindro Máquina Impressora / Copiadora
Descrição Complementar: Cilindro Máquina Impressora / Copiadora Tipo Cilindro: Original , Referência Cilindro 1: Scx-
R6555a , Cor: Preta , Tipo Impressora: Samsung Scx-6555n
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 80 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 10,2800 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Cancelado
no

julgamento

30/08/2022
15:04:24 -

Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM CANCELADO, LICITANTE REGISTROU
"Venho por meio desta pedir a desclassificação nos itens 7 e 8, pois ocorreu um

equívoco na hora de cadastrar a proposta e confundimos o modelo... Peço desculpas
pelos transtornos."

Homologado 04/10/2022
20:14:13

JOSE
RICARDO
ARAUJO
E SILVA

 
Item: 8
Descrição: Cilindro Máquina Impressora / Copiadora
Descrição Complementar: Cilindro Máquina Impressora / Copiadora Tipo Cilindro: Original , Referência Cilindro 1: Scx-
R6555a , Cor: Preta , Tipo Impressora: Samsung Scx-6555n
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 80 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 12,8300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Cancelado
no

julgamento

30/08/2022
15:05:12 -

Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM CANCELADO LICITANTE REGISTROU
Venho por meio desta pedir a desclassificação nos itens 7 e 8, pois ocorreu um

equívoco na hora de cadastrar a proposta e confundimos o modelo... Peço desculpas
pelos transtornos."

Homologado 04/10/2022
20:14:16

JOSE
RICARDO
ARAUJO
E SILVA

 
Item: 9
Descrição: Fita Impressora
Descrição Complementar: Fita Impressora Material: Náilon , Comprimento: 17 M, Cor: Preta , Largura: 13 MM,
Características Adicionais: Original, Capacidade Para 5 Milhões De Caracteres. , Tipo Impressora: Epson Lq 590
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 16,8900 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: BML COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 13,8000 e a quantidade de 500 Unidade .
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Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 12/09/2022
16:37:01 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BML COMERCIAL LTDA,

CNPJ/CPF: 11.292.106/0001-22, Melhor lance: R$ 13,8000

Homologado 04/10/2022
20:14:20

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 10
Descrição: Cartucho toner impressora hp
Descrição Complementar: Cartucho Toner Impressora Hp Referência Cartucho 3: W1330x/330x , Cor: Preta , Tipo
Cartucho: Original
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 766,3000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA , pelo melhor lance
de R$ 520,0000 e a quantidade de 100 Unidade .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 12/09/2022
16:37:03 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: GS MARQUES MESQUITA
COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, CNPJ/CPF:

22.061.190/0001-90, Melhor lance: R$ 520,0000

Homologado 04/10/2022
20:14:31

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 04 de outubro de 2022.
À SLC, para publicar o resultado do certame,

destacando que há convocação aberta até amanhã para a
formação do cadastro de reservas.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/10/2022, às 20:26, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1167180 e o código CRC CB5C1EA1.
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PROCESSO : 0004049-14.2022.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração
ASSUNTO : Correção do objeto da licitação

 

Decisão nº 4324 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de procedimento visando à homologação do
Pregão Eletrônico 71/2022. Observo que o certame já foi homologado
pela Decisão 4047 (1151866), contudo constato que na referida
decisão o objeto do pregão não corresponde ao objeto licitado.

Nesse contexto, RETIFICO a Decisão 4047 e
HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o
resultado do Pregão Eletrônico nº 71/2022, cujo objeto é o registro
de preços de material de consumo de TIC, de acordo com as
quantidades, especificações e condições descritas no Termo de
Referência (1081552), aprovado pela Secretaria de
Administração em 1081886, Edital e Anexos 1119494.

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93, AUTORIZO a convocação, para assinatura do Ata de
Registro de Preços,  conforme relatório Resultado por
Fornecedor (1148838), das seguintes empresas: 

a) Empresa - V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, inscrita
no CNPJ sob o n° 05.808.979/0001-42, pelo melhor lance no valor
total de R$ 38.317,70 (trinta e oito mil trezentos e dezessete reais e
setenta centavos), licitante vencedor dos Itens 1, 3, 4 e 5;

b) Empresa - SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 16.479.787/0001-56, pelo lance
total no valor de R$ 7.798,50 (sete mil setecentos e noventa e oito
reais e cinquenta centavos), licitante vencedor do item 2;

c) Empresa - BML COMERCIAL LTDA., inscrita no CNPJ
sob o n° 11.292.106/0001-22, pelo lance total no valor de R$
6.900,00 (seis mil e novecentos reais), licitante vencedor do item 9; e

d) Empresa - GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n° 22.061.190/0001-90, pelo lance total no valor de R$ 52.000,00
(cinquenta e dois mil reais), licitante vencedor do item 10.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à efetivação da presente Decisão.
 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
06/10/2022, às 17:43, 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
1169421 e o código CRC 12FCCE87.
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Pregão/Concorrência Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Formação do Cadastro de Reserva 
 

 Data de abertura:  24/08/2022 14:00
 Número da portaria:  PORTARIA 121/2022
 Data de portaria:  06/04/2022
 Número do processo:  0004049-14.2022
 Pregão:  00071/2022 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)
 Objeto:  Registro de Preços de material de consumo de TIC.

 
 
    Item 1

Descrição: Cartucho toner impressora samsung
Descrição Complementar: Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-D205l , Cor Tinta: Preta ,
Tipo Cartucho: Compatível
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 56,7200  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
05.808.979/0001-42 V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 150 R$ 49,9900

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 04/10/2022 20:13 Data/Hora Final: 06/10/2022 08:12
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 06/10/2022 18:40
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 49,9900
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
cadastro de reserva

04/10/2022
20:13:13

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 04/10/2022
20:13 com data fim prevista para 06/10/2022 08:12 pelo valor de R$

49,9900.
Envio do cadastro

de reserva ao
SIASG

06/10/2022
18:40:52

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

 
 
    Item 2

Descrição: Cartucho Toner Impressora Samsung
Descrição Complementar: Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-D203u , Cor Tinta: Preta ,
Tipo Cartucho: Compatível
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
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Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 66,0300  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
16.479.787/0001-56 SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 150 R$ 51,9900

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 04/10/2022 20:13 Data/Hora Final: 06/10/2022 08:12
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 06/10/2022 18:40
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 51,9900
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
cadastro de reserva

04/10/2022
20:13:24

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 04/10/2022
20:13 com data fim prevista para 06/10/2022 08:12 pelo valor de R$

51,9900.
Envio do cadastro

de reserva ao
SIASG

06/10/2022
18:40:52

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

 
 
    Item 3

Descrição: Cartucho toner impressora samsung
Descrição Complementar: Cartucho Toner Impressora Samsung Referência Cartucho: Mlt-D205e , Cor Tinta: Preta ,
Tipo Cartucho: Compatível
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 81,0200  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
05.808.979/0001-42 V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 150 R$ 52,9900

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 04/10/2022 20:13 Data/Hora Final: 06/10/2022 08:12
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 06/10/2022 18:40
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 52,9900
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
cadastro de reserva

04/10/2022
20:13:36

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 04/10/2022
20:13 com data fim prevista para 06/10/2022 08:12 pelo valor de R$

52,9900.
Envio do cadastro

de reserva ao
SIASG

06/10/2022
18:40:52

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

 
 
    Item 4
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Descrição: Cartucho toner impressora okidata
Descrição Complementar: Cartucho Toner Impressora Okidata Referência Cartucho 1: 45807129 , Cor Tinta: Preta ,
Tipo Cartucho: Original
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 130 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 80,2600  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
05.808.979/0001-42 V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 130 R$ 71,9900

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 04/10/2022 20:13 Data/Hora Final: 06/10/2022 08:12
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 06/10/2022 18:40
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 71,9900
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
cadastro de reserva

04/10/2022
20:13:50

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 04/10/2022
20:13 com data fim prevista para 06/10/2022 08:12 pelo valor de R$

71,9900.
Envio do cadastro

de reserva ao
SIASG

06/10/2022
18:40:52

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

 
 
    Item 5

Descrição: Cilindro Máquina Impressora / Copiadora
Descrição Complementar: Cilindro Máquina Impressora / Copiadora Tipo Cilindro: Reciclado , Aplicação: Impressora
Okidata B431dn+ , Referência Cilindro 1: 44574301
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 80 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 360,3000  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
05.808.979/0001-42 V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 80 R$ 168,9000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 04/10/2022 20:14 Data/Hora Final: 06/10/2022 08:12
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 06/10/2022 18:40
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 168,9000
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
cadastro de reserva

04/10/2022
20:14:01

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 04/10/2022
20:13 com data fim prevista para 06/10/2022 08:12 pelo valor de R$

168,9000.
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Envio do cadastro
de reserva ao

SIASG

06/10/2022
18:40:52

758.180.784-
34

Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

 
 
    Item 9

Descrição: Fita Impressora
Descrição Complementar: Fita Impressora Material: Náilon , Comprimento: 17 M, Cor: Preta , Largura: 13 MM,
Características Adicionais: Original, Capacidade Para 5 Milhões De Caracteres. , Tipo Impressora: Epson Lq 590
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 500 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 16,8900  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
11.292.106/0001-22 BML COMERCIAL LTDA 500 R$ 13,8000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 04/10/2022 20:14 Data/Hora Final: 06/10/2022 08:12
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 06/10/2022 18:40
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 13,8000
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva
Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão

1 47.699.350/0001-51 MENNO INFORMATICA E GRAFICA LTDA 500 05/10/2022 10:34:42

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
cadastro de reserva

04/10/2022
20:14:23

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 04/10/2022
20:13 com data fim prevista para 06/10/2022 08:12 pelo valor de R$

13,8000.
Adesão ao cadastro

de reserva
05/10/2022
10:34:41 - Fornecedor 47.699.350/0001-51 - MENNO INFORMATICA E GRAFICA

LTDA aderiu ao cadastro de reserva.
Envio do cadastro

de reserva ao
SIASG

06/10/2022
18:40:52

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

 
 
    Item 10

Descrição: Cartucho toner impressora hp
Descrição Complementar: Cartucho Toner Impressora Hp Referência Cartucho 3: W1330x/330x , Cor: Preta , Tipo
Cartucho: Original
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 766,3000  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade
Ofertada

Valor
Adjudicado

22.061.190/0001-
90

GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA LTDA 100 R$ 520,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 04/10/2022 20:14 Data/Hora Final: 06/10/2022 08:12
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 06/10/2022 18:40
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 520,0000
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva
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Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
cadastro de reserva

04/10/2022
20:14:34

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 04/10/2022
20:13 com data fim prevista para 06/10/2022 08:12 pelo valor de R$

520,0000.
Envio do cadastro

de reserva ao
SIASG

06/10/2022
18:40:52

758.180.784-
34 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.

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

DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2022.
Devolvo os autos à SLC, após a juntada da ata do

cadastro de reserva (doc. 1169878).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/10/2022, às 18:52, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1169882 e o código CRC F2E687E3.

0004049-14.2022.6.02.8000 1169882v1
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Nº 193, segunda-feira, 10 de outubro de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

AVISO DE ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 1/2022

Processo nº: 0004470-15.2022.4.04.8000.
Objeto: Execução da retomada do saldo de obra do prédio da Subseção Judiciária de
Blumenau - SC.
Adjudicação (critério menor valor): Salver Construtora e Incorporadora Ltda., CNPJ
00.521.113/0001-32. Valor Global: R$ 54.434.923,15 (cinquenta e quatro milhões,
quatrocentos e trinta e quatro mil, novecentos e vinte e três reais e quinze centavos).
Observação: A empresa foi anteriormente Habilitada.

O prazo recursal está aberto a partir da data desta publicação, conforme Artigo
nº 109 da Lei 8.666/1993.

Informações: através da Internet no site http://www.trf4.jus.br e por
intermédio dos telefones (51) 3213-3740/3745, das 11 às 19 horas.

Porto Alegre, 7 de outubro de 2022.
CHRISTIAN CEZAR DOS SANTOS LUZ

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 39/2022 - UASG 90030

Nº Processo: 0006694-23.2022. Objeto: Contratação de empresa para prestação
de seguro anual para os imóveis e instalações que constituem os prédio-sede do TRF4..
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 10/10/2022 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/90030-5-00039-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 10/10/2022 às 11h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/10/2022
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 - 07/10/2022) 90030-00001-2022NE500106

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022 - UASG 90031

Nº Processo: 5797-92.2021.4.05. Objeto: Registro de Preços para contratação
de empresa especializada para aquisição de conjunto de consultório odontológico,
equipamentos auxiliares de odontologia, suprimento para os equipamentos e
equipamentos de proteção individual, para uso nas unidades de saúde do Tribunal Regional
Federal da 5ª Região (Órgão Gerenciador), e Justiça Federal de 1ª Instância nas Alagoas
(Órgão Participante).. Total de Itens Licitados: 59. Edital: 10/10/2022 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/90031-5-00027-2022. Entrega das Propostas: a
partir de 10/10/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
21/10/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Não será
permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame licitatório,
exceto para os itens 06 e 09, pertencentes, respectivamente aos lotes 01 e 02.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 - 06/10/2022) 90031-00001-2022NE099999

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 052/2020 de prestação de serviços de
conservação, limpeza, copeiragem e serviços administrativos para a Justiça Federal em
Passos. CONTRATANTE: União, por meio da Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas
Gerais. CONTRATADA: PONTUAL SERVIÇOS EMPRESARIAL EIRELI. OBJETO: Prorroga a
vigência até 08/10/2023; inclui cláusula da LGPD e Dotação Orçamentária; altera redação
do preâmbulo e das cláusulas quatorze e dezoito do contrato. BASE LEGAL: Processo
eletrônico nº 0013367-60.2020.4.01.8008, Lei 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: assinado
digitalmente em 06/10/2022 pelo Diretor da Secretaria Administrativa, o Dr. Maurício
Amorim de Albuquerque pela Contratante, e em 07/10/2022 pela Sra. Leandra Patrícia
Souza Gonçalves, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE CONTRATO Nº 48/2022 - UASG 070002

Nº Processo: 00024.861220/2260-18.
Pregão Nº 15/2022. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE.
Contratado: 04.582.979/0001-04 - AGRO NORTE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
Objeto: Fornecimento de veículo(s) automotor (s) novo(s), zero-quilômetro, para compor a
frota oficial do tribunal regional eleitoral do acre. Nota de empenho 560/2022. Dotação
orçamentária - ação: 10.14102.02.122.0570.20GP.0012; natureza da despesa: 44.90.52.52;
plano interno: inv veicul;. Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência:
07/10/2022 a 07/10/2025. Valor Total: R$ 293.500,00. Data de Assinatura: 07/10/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 07/10/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n.º 0002241-98.2022.6.01.8000. Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato
TRE/AC n.º 21/2022. Contratante: TRE/AC. Contratada: TEC NEWS EIRELI, CNPJ nº
05.608.779/0001-46. Objeto: promover, com fundamento no art. 65, I, b, e § 1º, da Lei nº
8.666/93, acréscimo quantitativo ao contrato de 7,49% ao item n.º 04. Signatários: Carlos
Venícius Ferreira Ribeiro, Diretor-Geral do TRE/AC, em exercício e Carlos Antônio Oliveira
de Souza, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022

Processo Administrativo SEI nº 0004049-14.2022.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 06/10/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 71/2022, que tem por objeto o
registro de preços de material de consumo de TIC, de acordo com as quantidades,
especificações e condições descritas no Termo de Referência, adjudicado às empresas: a) V.
C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, inscrita no CNPJ sob o n° 05.808.979/0001-42, pelo melhor
lance no valor total de R$ 38.317,70 (trinta e oito mil trezentos e dezessete reais e setenta
centavos), licitante vencedor dos Itens 1, 3, 4 e 5; b) SUPRYLASER SOLUCOES
EMPRESARIAIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 16.479.787/0001-56, pelo lance total no
valor de R$ 7.798,50 (sete mil setecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos),
licitante vencedor do item 2; c) BML COMERCIAL LTDA., inscrita no CNPJ sob o n°
11.292.106/0001-22, pelo lance total no valor de R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais),
licitante vencedor do item 9; e d) GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 22.061.190/0001-90, pelo lance total no
valor de R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais), licitante vencedor do item 10; e
autorizou a convocação das empresas para a devida assinatura da Ata de Registro de
Preços 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, 7 de outubro de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 88/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0009359-98.2022. Objeto: Registro de Preços de material de
consumo - processamento de dados (cilindros de impressão).. Total de Itens Licitados: 3.
Edital: 10/10/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377,
Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00088-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 10/10/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 24/10/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 07/10/2022) 70011-00001-2021NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 91/2022, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa IVILA DA COSTA CARVALHO 01359963502,
para eventual aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. FUNDAMENTO LEGAL:
Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução
Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 0003932-39.2022.6.05.8000.
VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura. ASSINATURA: 07/10/2022.
SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e a Sra. Ivila da Costa
Carvalho.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário (R$)

. 7 CAFETEIRA
Marca / Modelo: Thermo 25X / Jarra em aço inox

50 197,00

. 8 CAFETEIRA
Marca / Modelo: Thermo 25X / Jarra em aço inox

50 197,00

. 18 REFRIGERADOR
Marca / Modelo: Consul / CRB39ABBNA

20 2.579,00

. 19 REFRIGERADOR
Marca / Modelo: Consul / CRB39ABBNA

10 2.751,00

. 22 VENTILADOR DE PAREDE
Marca / Modelo: Ventisol / Ventilador de parede

40 801,00

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços nº 90/2022, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa SOA SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA, para
eventual aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº
8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução
Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 0003932-39.2022.6.05.8000.
VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura. ASSINATURA: 07/10/2022.
SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. José dos Santos.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário (R$)

. 13 BEBEDOURO DE COLUNA
Marca / Modelo: Libell / Master CGA

100 614,80

. 17 VENTILADOR DE COLUNA
Marca / Modelo: Ventisol / Voc comercial 60cm bivolts

50 291,77

. 23 VENTILADOR DE PAREDE
Marca / Modelo: Ventisol / Vop comercial 1MT 220v

40 775,03

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2022 - UASG 70013

Nº Processo: 0007262- 44.2022. Objeto: Contratação de empresa especializada
para fornecimento e instalação de ambientes containers/modulados para abrigar terceirados
durante a reforma da Sede do TRE-BA. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 10/10/2022 das 08h00
às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150 - Salvador - Ba, Paralela - Salvador/BA ou
https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-00067-2022. Entrega das Propostas: a partir de
10/10/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/10/2022 às
13h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: O Edital está disponível no Portal de
Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), bem como no site do Tribunal, no
endereço www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser obtidas por meio do telefone
(71) 3373-7318 .

MILENA AUSTREGESILO HEREDA
Pregoeira

(SIASGnet - 07/10/2022) 70013-00001-2022NE000001
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 16-A/2022                                                                                                 1 

 

 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 16-A/2022 
 

Processo nº 0004049-14.2022.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 71/2022 

 
 

Aos XX dias do mês outubro de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito 
no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, 
CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio 
Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, 
inscrita no CNPJ sob o n° 05.808.979/0001-42, sediada na Rua Antônio Olímpio, nº 32, Vila 
Aurora, CEP: 15014-410, São José do Rio Preto – SP, telefone (17) 3363-2308, e-mail: 
vcrdistribuicao@gmail.com, representada por Vanessa Correa da Rocha, empresária, 
portadora da Carteira de Identidade nº 33.322.218-0 SSP/SP e inscrita no CPF. nº 
295.979.838-42, para eventual fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme 
condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 71/2022, nos termos da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em 
consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de 
maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais 
normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 

forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 71/2022: 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
MARCA/ 
MODELO 

UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

1 TONER PARA 
MULTIFUNCIONAL 
SAMSUNG SCX 4833FD. 
Ref. MLT D205L, cor preta. 

DSI/ 
MLT 
D205L 

UNID. 150 49,99 7.498,50 

3 TONER PARA 
MULTIFUNCIONAL 
SAMSUNG SCX 5637FR e 
ML3710ND. Ref. MLT 
D205E, cor preta. 

DSI/ 
MLT 
D205E 

UNID. 150 52,99 7.948,50 

4 TONER PARA IMPRESSORA 
MULTIFUNCIONAL 
OKIDATA ES4172LP MFP . 
Cor preta. Capacidade de 
impressão de 10.000 
páginas, estimado com 
base na ISO/IEC 
NBR19752 

DSI/ 
45807129 

UNID. 130 71,99 9.358,70 

5 CILINDRO DE IMPRESSÃO 
para 30.000 páginas para 

DSI/ 
44574317 

UNID. 80 168,90 13.512,00 
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a MULTIFUNCIONAL 
OKIDATA ES4172LP MFP. 
Cód 44574317. 

VALOR TOTAL DA ATA 38.317,70 
 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 71/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, a partir da 
data do recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
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a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

b) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

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

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata. 

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

 

a) 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 15 dias corridos. 

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

d) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações exigidas 
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos 
oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

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

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 
 
i) 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; 

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

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir 
do recebimento da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho, na Seção de 
Almoxarifado, situada na  Rua Coronel Pedro Lima, nº 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 
57022–220, no horário das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 8h às 16h 
às sextas–feiras. 

 
6.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
6.3.        O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.        O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 

Ata de Registro de Preços nº 16-A/2022, sem assinatura (1175506)         SEI 0004049-14.2022.6.02.8000 / pg. 374



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 16-A/2022                                                                                                 5 

 

 

recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

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

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

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

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim 
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. 
Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 
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c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de 
Fornecimento / Nota de Empenho. 

 

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

 
7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
7.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 
atraso. 
 
7.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

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

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

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

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de outubro de 2022. 

 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
 
Pela Empresa: 
 
 
 
 
 
 

Vanessa Correa da Rocha 
Representante da empresa 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 16-B/2022 
 

Processo nº 0004049-14.2022.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 71/2022 

 
 

Aos XX dias do mês outubro de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito 
no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, 
CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio 
Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa SUPRYLASER SOLUÇÕES 
EMPRESARIAIS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 16.479.787/0001-56, sediada na Rua  
Tabatinguera 93, sala 126, Bairro Sé, CEP: 02010 – 001, São Paulo/SP, Tel. (11) 3104 -2776, 
email: ricardolicio@uol.com.br,  representada por Ricardo Moreira Lício, portador da Carteira 
de Identidade nº 19.688.239-4, inscrito no CPF nº 512.616.181-49, para eventual 
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I 
e I-A do Pregão Eletrônico nº 71/2022, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 da 
Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, 
de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 

forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 71/2022: 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
MARCA/ 
MODELO 

UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

2 TONER PARA MULTIFUNCI 
ONAL SAMSUNG SL 
M4070FR. Ref. MLT 
D203U, cor preta. 

Cartucho 
& cia 

UNID. 150 51,99 7.798,50 

 
 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 71/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
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3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, a partir da 
data do recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

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

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

b) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

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

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
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regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata. 

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

 

a) 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 15 dias corridos. 

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

d) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações exigidas 
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos 
oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

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) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 
 
i) 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; 

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

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir 
do recebimento da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho, na Seção de 
Almoxarifado, situada na  Rua Coronel Pedro Lima, nº 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 
57022–220, no horário das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 8h às 16h 
às sextas–feiras. 

 
6.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

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

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

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
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e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

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

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de 
Fornecimento / Nota de Empenho. 

 

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

 
7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
7.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 
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atraso. 
 
7.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

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

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

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

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

Maceió, XX de outubro de 2022. 
 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
 
Pela Empresa: 
 
 
 
 
 
 

Ricardo Moreira Lício  
Representante da empresa 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 16-C/2022 
 

Processo nº 0004049-14.2022.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 71/2022 

 
 

Aos XX dias do mês outubro de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito 
no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, 
CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio 
Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa BML COMERCIAL LTDA., inscrita 
no CNPJ sob o n° 11.292.106/0001-22, sediada na Rua Visconde de Ouro Preto, 71, Casa 
Forte, Recife/PE, CEP: 52061-430, Tel. (81) 3071-6991/ 3132-5745/ 98206-9755/ 98884-
0065, email: bmlcomercial@hotmail.com,  representada por Afonso Henriques Amorim 
Lopes, portador da Carteira de Identidade nº 1.951.968 SSP/PE, inscrito no CPF nº 
297.821.204-72, para eventual fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme 
condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 71/2022, nos termos da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em 
consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de 
maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais 
normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 

forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 71/2022: 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
MARCA/ 
MODELO 

UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

9 FITAS PARA IMPRESSORA 
EPSON LQ 590, ref. da 
fita original S015337, 
confeccionada em nylon, 
com no mínimo 12 
metros. 

Masterprint 
LQ 590 

UNID. 500 13,80 6.900,00 

 
 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 71/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ PREÇO 
UNITÁRIO  

(R$) 

Quantitativos 

MENNO INFORMATICA E GRAFICA 
LTDA 

47.699.350/0001-51 13,80 500 

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
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2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, a partir da 
data do recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

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

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

b) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

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

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
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b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata. 

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

 

a) 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 15 dias corridos. 

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

d) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações exigidas 
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos 
oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

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) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 
 
i) 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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j) 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; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir 
do recebimento da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho, na Seção de 
Almoxarifado, situada na  Rua Coronel Pedro Lima, nº 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 
57022–220, no horário das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 8h às 16h 
às sextas–feiras. 

 
6.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

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

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
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b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

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

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de 
Fornecimento / Nota de Empenho. 

 

7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de 
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do 
contrato celebrado. 
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7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
7.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 
atraso. 
 
7.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

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

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

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

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
 

Maceió, XX de outubro de 2022. 
 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 
 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
 
Pela Empresa: 
 
 
 
 
 
 
 

Afonso Henriques Amorim Lopes  
Representante da empresa 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 16-D/2022 
 

Processo nº 0004049-14.2022.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 71/2022 

 
 

Aos XX dias do mês outubro de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito 
no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, 
CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio 
Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa GS MARQUES MESQUITA 
COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
n° 22.061.190/0001-90, sediada na Rua Barão de Mesquita, n° 928 , APT 501 – Rio de 
Janeiro/RJ - CEP 20.540-004, TEL.: (21) 3596-7648 / (21) 99695-0268, email:  
ultrainfogscomercio@gmail.com,  representada por Gerlane da Silva Marques Mesquita, 
portadora da Carteira de Identidade nº 20.851.814-2, inscrita no CPF nº 102.693.867-85, 
para eventual fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições 
descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 71/2022, nos termos da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o 
que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 
2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais 
aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 

forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 71/2022: 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
MARCA 

 
UNID. 

QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

10 TONER PARA 
MULTIFUNCIONAL HP 
LASERJET PRO M428FDW, 
Original HP, CF258X, cor 
Preta, para 10.000 
páginas. 

HP UNID. 100 520,00 52.000,00 

 
 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 71/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preço 
 

Quantitativos 

    
 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
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2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, a partir da 
data do recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

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

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

b) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

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

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
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presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata. 

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

 

a) 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 15 dias corridos. 

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

d) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações exigidas 
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos 
oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

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) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 
 
i) 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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j) 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; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir 
do recebimento da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho, na Seção de 
Almoxarifado, situada na  Rua Coronel Pedro Lima, nº 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 
57022–220, no horário das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 8h às 16h 
às sextas–feiras. 

 
6.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

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

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

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
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c) apresentar documentação falsa; 

 
d) causar o atraso na execução do objeto; 

 
e) não mantiver a proposta; 

 
f) falhar na execução do contrato; 

 
g) fraudar a execução do contrato; 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

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

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de 
Fornecimento / Nota de Empenho. 

 

7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de 
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do 
contrato celebrado. 
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7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
7.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 
atraso. 
 
7.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

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

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

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

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
 

Maceió, XX de outubro de 2022. 
 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 
 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
 
Pela Empresa: 
 
 
 
 
 
 
 

Gerlane da Silva Marques Mesquita  
Representante da empresa 
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DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2022.

À COMAP,

Para checklist, das Atas de Registro de Preços nº 16-A/2022, nº 16-B/2022, nº 16-
C/2022 e nº 16-D/2022.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 13/10/2022, às 17:47, 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
1175536 e o código CRC 42791AB8.

0004049-14.2022.6.02.8000 1175536v1
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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: 05.808.979/0001-42 DUNS®: 937088346
Razão Social: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA
Nome Fantasia: VCR DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 14/03/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 20/11/2022
FGTS 29/10/2022
Trabalhista Validade: 28/01/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/12/2022
Receita Municipal Validade: 16/11/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2023Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 14/10/2022 11:46 de
CPF: 126.868.468-60      Nome: ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 16.479.787/0001-56 DUNS®: 941947604
Razão Social: SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI
Nome Fantasia: CARTUCHO&CIA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/03/2023
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
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:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 21/01/2023
FGTS 22/10/2022
Trabalhista Validade: 26/11/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 26/10/2022
Receita Municipal Validade: 23/02/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2023Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 14/10/2022 11:48 de
CPF: 126.868.468-60      Nome: ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 11.292.106/0001-22 DUNS®: 900139534
Razão Social: BML COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 16/05/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica (Possui Pendência)

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 04/02/2023
FGTS 30/10/2022
Trabalhista Validade: 25/03/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 26/06/2022 (*)
Receita Municipal Validade: 28/05/2022 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Informação

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: 14/10/2022 11:50 de
CPF: 126.868.468-60      Nome: ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

14/10/2022Data de Emissão:Número: 2022.000006708067-72

Bairro: CASA FORTE

CNAE Principal:CNPJ: 4651-6/0111.292.106/0001-22 52.061-4300387413-34

BML COMERCIAL LTDA ME

RUA VISCONDE DE OURO PRETO, 71 

Inscrição Estadual: CEP:

Município:

Endereço:

RECIFE

Nome/ Razão Social:

DADOS DO CONTRIBUINTE

Esta Certidão é válida até                        , devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço "ARE 
VIRTUAL" do Site www.sefaz.pe.gov.br.

11/01/2023

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito da 
Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido contribuinte.

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros  existentes neste 
órgão, que o contribuinte supra identificado não possui débitos em situação irregular inscritos na Dívida Ativa 
do Estado de Pernambuco.

OBS: Inválida para Licitação Pública. A certidão válida para Licitação Pública, nos termos da Lei Federal 
nº 8.666/93, é a Certidão de Regularidade Fiscal.

14/10/2022 11:59:48Emitido em:

Página 1/1
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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: 22.061.190/0001-90 DUNS®: 936426807
Razão Social: GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE

INFORMATICA LTDA
Nome Fantasia: ULTRAINFO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 01/05/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 09/11/2022
FGTS 22/10/2022
Trabalhista Validade: 08/04/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 02/11/2022
Receita Municipal Validade: 02/11/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2023Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 14/10/2022 12:04 de
CPF: 126.868.468-60      Nome: ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0004049-14.2022.6.02.8000

Anexo V

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1

As informações relativas ao resultado do certame, à
qualificação da futura fornecedora e do respectivo
representante (se for o caso) foram corretamente inseridas
no formulário correspondente ao contrato, publicado como
parte integrante do edital?

  SIM

 1169421 
 1175506
 1175514 
 1175517 
 1175521

2
As certidões comprobatórias do estado de

regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e junto
ao FGTS da contratada foram juntadas aos autos e

estão todas válidas?
  SIM

 1175946 
 1175951 
 1175954 
 1175958 
 1175961

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 14/10/2022, às 12:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1175966 e o código CRC 0CA934D6.

0004049-14.2022.6.02.8000 1175966v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2022.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 1175966, em cumprimento à Portaria
Presidência nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU.

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 14/10/2022, às 12:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1175980 e o código CRC 52A3578A.

0004049-14.2022.6.02.8000 1175980v1
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E-mail - 1176253

Data de Envio: 
  14/10/2022 14:35:54

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    vcrdistribuicao@gmail.com

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços nº 16-A/2022 - TRE-AL, para assinatura

Mensagem: 
  
Prezada Sra. Vanessa Correa da Rocha,

Encaminho, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 16-A /2022 - TRE/AL(Processo SEI n.º 0004049-
14.2022.6.02.8000), para assinatura do documento de forma eletrônica, na data de hoje,
preferencialmente, e devolver para o e-mail: slc@tre-al.jus.br.

Obs: Caso não possua TOKEN, imprimir o documento em 02 (duas) vias, assinar em cada uma delas e
devolver as vias para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, SLC / COMAP, Avenida Aristeu de Andrade,
nº 377, 6º andar, Farol, CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765

Anexos:
    ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16-A - 2022- material de consumo de TIC - PA0004049-14.2022- V. C.
DA ROCHA DISTRIBUIDORA.pdf
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E-mail - 1176259

Data de Envio: 
  14/10/2022 14:40:30

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    ricardolicio@uol.com.br

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços nº 16-B/2022 - TRE-AL, para assinatura

Mensagem: 
  
Prezado Sr. Ricardo Moreira Lício,

Encaminho, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 16-B/2022 - TRE/AL(Processo SEI n.º 0004049-
14.2022.6.02.8000), para assinatura do documento de forma eletrônica, na data de hoje,
preferencialmente, e devolver para o e-mail: slc@tre-al.jus.br.

Obs: Caso não possua TOKEN, imprimir o documento em 02 (duas) vias, assinar em cada uma delas e
devolver as vias para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, SLC / COMAP, Avenida Aristeu de Andrade,
nº 377, 6º andar, Farol, CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765

Anexos:
    ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16-B - 2022- material de consumo de TIC - PA0004049-14.2022-
SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI.pdf
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E-mail - 1176265

Data de Envio: 
  14/10/2022 14:44:11

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    bmlcomercial@hotmail.com

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços nº 16-C/2022 - TRE-AL, para assinatura

Mensagem: 
  Prezado Sr. Afonso Henriques Amorim Lopes,

Encaminho, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 16-C/2022 - TRE/AL(Processo SEI n.º 0004049-
14.2022.6.02.8000), para assinatura do documento de forma eletrônica, na data de hoje,
preferencialmente, e devolver para o e-mail: slc@tre-al.jus.br.

Obs: Caso não possua TOKEN, imprimir o documento em 02 (duas) vias, assinar em cada uma delas e
devolver as vias para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, SLC / COMAP, Avenida Aristeu de Andrade,
nº 377, 6º andar, Farol, CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765

Anexos:
    ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16-C - 2022- material de consumo de TIC - PA0004049-14.2022- BML
COMERCIAL LTDA.pdf
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E-mail - 1176271

Data de Envio: 
  14/10/2022 14:47:33

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    ultrainfogscomercio@gmail.com

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços nº 16-D/2022 - TRE-AL, para assinatura

Mensagem: 
  
Prezada Sra. Gerlane da Silva Marques Mesquita,

Encaminho, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 16-D/2022 - TRE/AL(Processo SEI n.º 0004049-
14.2022.6.02.8000), para assinatura do documento de forma eletrônica, na data de hoje,
preferencialmente, e devolver para o e-mail: slc@tre-al.jus.br.

Obs: Caso não possua TOKEN, imprimir o documento em 02 (duas) vias, assinar em cada uma delas e
devolver as vias para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, SLC / COMAP, Avenida Aristeu de Andrade,
nº 377, 6º andar, Farol, CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765

Anexos:
    ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 16-D- 2022- material de consumo de TIC - PA0004049-14.2022-GS
MARQUES MESQUITA COMERCIO.pdf
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 16-A/2022 
 

Processo nº 0004049-14.2022.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 71/2022 

 
 

Aos 14 dias do mês outubro de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito 
no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, 
CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio 
Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, 
inscrita no CNPJ sob o n° 05.808.979/0001-42, sediada na Rua Antônio Olímpio, nº 32, Vila 
Aurora, CEP: 15014-410, São José do Rio Preto – SP, telefone (17) 3363-2308, e-mail: 
vcrdistribuicao@gmail.com, representada por Vanessa Correa da Rocha, empresária, 
portadora da Carteira de Identidade nº 33.322.218-0 SSP/SP e inscrita no CPF. nº 
295.979.838-42, para eventual fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme 
condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 71/2022, nos termos da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em 
consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de 
maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais 
normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 

forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 71/2022: 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
MARCA/ 
MODELO 

UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

1 TONER PARA 
MULTIFUNCIONAL 
SAMSUNG SCX 4833FD. 
Ref. MLT D205L, cor preta. 

DSI/ 
MLT 
D205L 

UNID. 150 49,99 7.498,50 

3 TONER PARA 
MULTIFUNCIONAL 
SAMSUNG SCX 5637FR e 
ML3710ND. Ref. MLT 
D205E, cor preta. 

DSI/ 
MLT 
D205E 

UNID. 150 52,99 7.948,50 

4 TONER PARA IMPRESSORA 
MULTIFUNCIONAL 
OKIDATA ES4172LP MFP . 
Cor preta. Capacidade de 
impressão de 10.000 
páginas, estimado com 
base na ISO/IEC 
NBR19752 

DSI/ 
45807129 

UNID. 130 71,99 9.358,70 

5 CILINDRO DE IMPRESSÃO 
para 30.000 páginas para 

DSI/ 
44574317 

UNID. 80 168,90 13.512,00 
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a MULTIFUNCIONAL 
OKIDATA ES4172LP MFP. 
Cód 44574317. 

VALOR TOTAL DA ATA 38.317,70 

 
 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 71/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, a partir da 
data do recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
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a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

b) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

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

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata. 

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

 

a) 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 15 dias corridos. 

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

d) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações exigidas 
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos 
oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

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; 
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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) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 
 
i) 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; 

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

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir 
do recebimento da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho, na Seção de 

Almoxarifado, situada na  Rua Coronel Pedro Lima, nº 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 
57022–220, no horário das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 8h às 16h 
às sextas–feiras. 

 
6.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

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

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

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 

 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

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

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

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

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de 
Fornecimento / Nota de Empenho. 

 

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

 
7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
7.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 
atraso. 
 
7.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

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

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

 
7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO. 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
9- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  

Ata de Registro de Preços n. 16-A/2022 - Assinado só empresa (1177453)         SEI 0004049-14.2022.6.02.8000 / pg. 422



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 16-A/2022                                                                                                 8 

 

 

 
9.1. 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 
 
10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
10.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
11 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
11.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
12 – DO FORO. 
 
12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, 14 de outubro de 2022. 

 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
 
Pela Empresa: 

 

 

 

 

 

 
Vanessa Correa da Rocha 

Representante da empresa 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 16-B/2022 
 

Processo nº 0004049-14.2022.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 71/2022 

 
 

Aos 14 dias do mês outubro de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito 
no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, 
CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio 
Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa SUPRYLASER SOLUÇÕES 
EMPRESARIAIS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 16.479.787/0001-56, sediada na Rua  
Tabatinguera 93, sala 126, Bairro Sé, CEP: 02010 – 001, São Paulo/SP, Tel. (11) 3104 -2776, 
email: ricardolicio@uol.com.br,  representada por Ricardo Moreira Lício, portador da Carteira 
de Identidade nº 19.688.239-4, inscrito no CPF nº 512.616.181-49, para eventual 
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I 
e I-A do Pregão Eletrônico nº 71/2022, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 da 
Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, 
de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 

forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 71/2022: 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
MARCA/ 
MODELO 

UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

2 TONER PARA MULTIFUNCI 
ONAL SAMSUNG SL 
M4070FR. Ref. MLT 
D203U, cor preta. 

Cartucho 
& cia 

UNID. 150 51,99 7.798,50 

 
 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 71/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
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3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, a partir da 
data do recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

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

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

b) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

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

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
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regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata. 

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

 

a) 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 15 dias corridos. 

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

d) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações exigidas 
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos 
oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

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) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 
 
i) 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; 

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

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir 
do recebimento da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho, na Seção de 
Almoxarifado, situada na  Rua Coronel Pedro Lima, nº 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 
57022–220, no horário das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 8h às 16h 
às sextas–feiras. 

 
6.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

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

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

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
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e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

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

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de 
Fornecimento / Nota de Empenho. 

 

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

 
7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
7.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 
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atraso. 
 
7.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

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

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

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

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

Maceió, 14 de outubro de 2022. 
 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
 
Pela Empresa: 
 
 
 
 
 
 

Ricardo Moreira Lício  
Representante da empresa 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 16-C/2022 
 

Processo nº 0004049-14.2022.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 71/2022 

 
 

Aos 14 dias do mês outubro de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito 
no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, 
CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio 
Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa BML COMERCIAL LTDA., inscrita 
no CNPJ sob o n° 11.292.106/0001-22, sediada na Rua Visconde de Ouro Preto, 71, Casa 
Forte, Recife/PE, CEP: 52061-430, Tel. (81) 3071-6991/ 3132-5745/ 98206-9755/ 98884-
0065, email: bmlcomercial@hotmail.com,  representada por Afonso Henriques Amorim 
Lopes, portador da Carteira de Identidade nº 1.951.968 SSP/PE, inscrito no CPF nº 
297.821.204-72, para eventual fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme 
condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 71/2022, nos termos da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em 
consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de 
maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais 
normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 

forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 71/2022: 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
MARCA/ 
MODELO 

UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

9 FITAS PARA IMPRESSORA 
EPSON LQ 590, ref. da 
fita original S015337, 
confeccionada em nylon, 
com no mínimo 12 
metros. 

Masterprint 
LQ 590 

UNID. 500 13,80 6.900,00 

 
 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 71/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ PREÇO 
UNITÁRIO  

(R$) 

Quantitativos 

MENNO INFORMATICA E GRAFICA 
LTDA 

47.699.350/0001-51 13,80 500 

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
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2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, a partir da 
data do recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

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

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

b) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

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

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
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b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata. 

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

 

a) 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 15 dias corridos. 

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

d) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações exigidas 
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos 
oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

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) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 
 
i) 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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j) 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; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir 
do recebimento da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho, na Seção de 
Almoxarifado, situada na  Rua Coronel Pedro Lima, nº 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 
57022–220, no horário das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 8h às 16h 
às sextas–feiras. 

 
6.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

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

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
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b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

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

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de 
Fornecimento / Nota de Empenho. 

 

7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de 
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do 
contrato celebrado. 
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7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
7.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 
atraso. 
 
7.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

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

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

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

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
 

Maceió, 14 de outubro de 2022. 
 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 
 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
 
Pela Empresa: 
 
 
 
 
 
 
 

Afonso Henriques Amorim Lopes  
Representante da empresa 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 16-D/2022 
 

Processo nº 0004049-14.2022.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 71/2022 

 
 

Aos 14 dias do mês outubro de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito 
no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, 
CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio 
Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa GS MARQUES MESQUITA 
COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
n° 22.061.190/0001-90, sediada na Rua Barão de Mesquita, n° 928 , APT 501 – Rio de 
Janeiro/RJ - CEP 20.540-004, TEL.: (21) 3596-7648 / (21) 99695-0268, email:  
ultrainfogscomercio@gmail.com,  representada por Gerlane da Silva Marques Mesquita, 
portadora da Carteira de Identidade nº 20.851.814-2, inscrita no CPF nº 102.693.867-85, 
para eventual fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições 
descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 71/2022, nos termos da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o 
que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 
2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais 
aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 

forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 71/2022: 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
MARCA 

 
UNID. 

QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

10 TONER PARA 
MULTIFUNCIONAL HP 
LASERJET PRO M428FDW, 
Original HP, CF258X, cor 
Preta, para 10.000 
páginas. 

HP UNID. 100 520,00 52.000,00 

 
 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 71/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preço 
 

Quantitativos 

    
 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
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2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, a partir da 
data do recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

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

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

b) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

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

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
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presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata. 

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

 

a) 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 15 dias corridos. 

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

d) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações exigidas 
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos 
oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

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) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 
 
i) 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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j) 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; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir 
do recebimento da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho, na Seção de 
Almoxarifado, situada na  Rua Coronel Pedro Lima, nº 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 
57022–220, no horário das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 8h às 16h 
às sextas–feiras. 

 
6.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

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

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

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
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c) apresentar documentação falsa; 

 
d) causar o atraso na execução do objeto; 

 
e) não mantiver a proposta; 

 
f) falhar na execução do contrato; 

 
g) fraudar a execução do contrato; 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

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

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de 
Fornecimento / Nota de Empenho. 

 

7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de 
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do 
contrato celebrado. 
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7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
7.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 
atraso. 
 
7.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

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

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

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

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
 

Maceió, 14 de outubro de 2022. 
 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 
 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
 
Pela Empresa: 
 
 
 
 
 
 
 

Gerlane da Silva Marques Mesquita  
Representante da empresa 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 16-A/2022 
 

Processo nº 0004049-14.2022.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 71/2022 

 
 

Aos 14 dias do mês outubro de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito 
no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, 
CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio 
Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, 
inscrita no CNPJ sob o n° 05.808.979/0001-42, sediada na Rua Antônio Olímpio, nº 32, Vila 
Aurora, CEP: 15014-410, São José do Rio Preto – SP, telefone (17) 3363-2308, e-mail: 
vcrdistribuicao@gmail.com, representada por Vanessa Correa da Rocha, empresária, 
portadora da Carteira de Identidade nº 33.322.218-0 SSP/SP e inscrita no CPF. nº 
295.979.838-42, para eventual fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme 
condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 71/2022, nos termos da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em 
consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de 
maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais 
normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 

forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 71/2022: 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
MARCA/ 
MODELO 

UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

1 TONER PARA 
MULTIFUNCIONAL 
SAMSUNG SCX 4833FD. 
Ref. MLT D205L, cor preta. 

DSI/ 
MLT 
D205L 

UNID. 150 49,99 7.498,50 

3 TONER PARA 
MULTIFUNCIONAL 
SAMSUNG SCX 5637FR e 
ML3710ND. Ref. MLT 
D205E, cor preta. 

DSI/ 
MLT 
D205E 

UNID. 150 52,99 7.948,50 

4 TONER PARA IMPRESSORA 
MULTIFUNCIONAL 
OKIDATA ES4172LP MFP . 
Cor preta. Capacidade de 
impressão de 10.000 
páginas, estimado com 
base na ISO/IEC 
NBR19752 

DSI/ 
45807129 

UNID. 130 71,99 9.358,70 

5 CILINDRO DE IMPRESSÃO 
para 30.000 páginas para 

DSI/ 
44574317 

UNID. 80 168,90 13.512,00 
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a MULTIFUNCIONAL 
OKIDATA ES4172LP MFP. 
Cód 44574317. 

VALOR TOTAL DA ATA 38.317,70 

 
 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 71/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, a partir da 
data do recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

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

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
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a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

b) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

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

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata. 

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

 

a) 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 15 dias corridos. 

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

d) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações exigidas 
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos 
oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

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; 
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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) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 
 
i) 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; 

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

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir 
do recebimento da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho, na Seção de 

Almoxarifado, situada na  Rua Coronel Pedro Lima, nº 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 
57022–220, no horário das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 8h às 16h 
às sextas–feiras. 

 
6.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

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

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

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 

 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

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

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

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

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de 
Fornecimento / Nota de Empenho. 

 

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

 
7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
7.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 
atraso. 
 
7.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

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

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

 
7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO. 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
9- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  

VANESSA 
CORREA DA 
ROCHA:29597
983842

Assinado de forma 
digital por VANESSA 
CORREA DA 
ROCHA:29597983842 
Dados: 2022.10.17 
08:31:31 -03'00'

Ata de Registro de Preços nº 16-A/2022 assinada pelas partes (1177923)         SEI 0004049-14.2022.6.02.8000 / pg. 459



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 16-A/2022                                                                                                 8 

 

 

 
9.1. 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 
 
10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
10.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
11 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
11.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
12 – DO FORO. 
 
12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, 14 de outubro de 2022. 

 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
 
Pela Empresa: 

 

 

 

 

 

 
Vanessa Correa da Rocha 

Representante da empresa 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 16-B/2022 
 

Processo nº 0004049-14.2022.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 71/2022 

 
 

Aos 14 dias do mês outubro de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito 
no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, 
CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio 
Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa SUPRYLASER SOLUÇÕES 
EMPRESARIAIS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 16.479.787/0001-56, sediada na Rua  
Tabatinguera 93, sala 126, Bairro Sé, CEP: 02010 – 001, São Paulo/SP, Tel. (11) 3104 -2776, 
email: ricardolicio@uol.com.br,  representada por Ricardo Moreira Lício, portador da Carteira 
de Identidade nº 19.688.239-4, inscrito no CPF nº 512.616.181-49, para eventual 
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I 
e I-A do Pregão Eletrônico nº 71/2022, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 da 
Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, 
de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 

forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 71/2022: 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
MARCA/ 
MODELO 

UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

2 TONER PARA MULTIFUNCI 
ONAL SAMSUNG SL 
M4070FR. Ref. MLT 
D203U, cor preta. 

Cartucho 
& cia 

UNID. 150 51,99 7.798,50 

 
 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 71/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
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3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, a partir da 
data do recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto registrado a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

b) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
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regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

 

a) 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 15 dias corridos. 

c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente em 
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de 
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora; 

d) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações exigidas 
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos 
oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

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) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 
 
i) 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; 

 
j) 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; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
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deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir 
do recebimento da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho, na Seção de 
Almoxarifado, situada na  Rua Coronel Pedro Lima, nº 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 
57022–220, no horário das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 8h às 16h 
às sextas–feiras. 

 
6.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
6.3.        O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.        O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
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e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim 
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. 
Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de 
Fornecimento / Nota de Empenho. 

 

7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de 
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do 
contrato celebrado. 

 
7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
7.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 
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atraso. 
 
7.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

7.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO. 
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8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
9- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
9.1. 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 
 
10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
10.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
11 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
11.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
12 – DO FORO. 
 
12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 

vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 
 

Maceió, 14 de outubro de 2022. 
 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
 
Pela Empresa: 
 
 
 
 
 
 

Ricardo Moreira Lício  
Representante da empresa 

RICARDO MOREIRA 
LICIO:51261618149

Assinado de forma digital 
por RICARDO MOREIRA 
LICIO:51261618149 
Dados: 2022.10.14 
14:59:27 -03'00'

SUPRYLASER SOLUCOES 
EMPRESARIAIS 
EIRELI:16479787000156

Assinado de forma digital por 
SUPRYLASER SOLUCOES 
EMPRESARIAIS 
EIRELI:16479787000156 
Dados: 2022.10.14 15:00:13 -03'00'

OTAVIO LEAO 
PRAXEDES:3092M
145

Assinado de forma digital por 
OTAVIO LEAO 
PRAXEDES:3092M145 
Dados: 2022.10.17 18:30:35 
-03'00'
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 16-C/2022 
 

Processo nº 0004049-14.2022.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 71/2022 

 
 

Aos 14 dias do mês outubro de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito 
no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, 
CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio 
Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa BML COMERCIAL LTDA., inscrita 
no CNPJ sob o n° 11.292.106/0001-22, sediada na Rua Visconde de Ouro Preto, 71, Casa 
Forte, Recife/PE, CEP: 52061-430, Tel. (81) 3071-6991/ 3132-5745/ 98206-9755/ 98884-
0065, email: bmlcomercial@hotmail.com,  representada por Afonso Henriques Amorim 
Lopes, portador da Carteira de Identidade nº 1.951.968 SSP/PE, inscrito no CPF nº 
297.821.204-72, para eventual fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme 
condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 71/2022, nos termos da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em 
consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de 
maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais 
normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 

forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 71/2022: 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
MARCA/ 
MODELO 

UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

9 FITAS PARA IMPRESSORA 
EPSON LQ 590, ref. da 
fita original S015337, 
confeccionada em nylon, 
com no mínimo 12 
metros. 

Masterprint 
LQ 590 

UNID. 500 13,80 6.900,00 

 
 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 71/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ PREÇO 
UNITÁRIO  

(R$) 

Quantitativos 

MENNO INFORMATICA E GRAFICA 
LTDA 

47.699.350/0001-51 13,80 500 

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
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2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, a partir da 
data do recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto registrado a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

b) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
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b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

 

a) 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 15 dias corridos. 

c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente em 
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de 
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora; 

d) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações exigidas 
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos 
oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

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) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 
 
i) 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; 

Ata de Registro de Preços nº 16-C/2022 assinada pelas partes (1177928)         SEI 0004049-14.2022.6.02.8000 / pg. 471



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 16-C/2022                                                                                                 4 

 

 

 
j) 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; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir 
do recebimento da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho, na Seção de 
Almoxarifado, situada na  Rua Coronel Pedro Lima, nº 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 
57022–220, no horário das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 8h às 16h 
às sextas–feiras. 

 
6.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
6.3.        O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.        O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
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b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim 
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. 
Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de 
Fornecimento / Nota de Empenho. 

 

7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de 
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do 
contrato celebrado. 
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7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
7.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 
atraso. 
 
7.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

7.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
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disposições do Direito Privado. 
 
7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO. 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
9- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
9.1. 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 
 
10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
10.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
11 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
11.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
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12 – DO FORO. 
 
12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
 

Maceió, 14 de outubro de 2022. 
 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 
 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
 
Pela Empresa: 
 
 
 
 
 
 
 

Afonso Henriques Amorim Lopes  
Representante da empresa 

BML Comercial 
Ltda

Assinado de forma digital por BML 
Comercial Ltda 
Dados: 2022.10.15 09:24:57 -03'00'

OTAVIO LEAO 
PRAXEDES:309
2M145

Assinado de forma digital 
por OTAVIO LEAO 
PRAXEDES:3092M145 
Dados: 2022.10.17 
18:31:31 -03'00'
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 16-D/2022 
 

Processo nº 0004049-14.2022.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 71/2022 

 
 

Aos 14 dias do mês outubro de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão 
do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito 
no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, 
CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio 
Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa GS MARQUES MESQUITA 
COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
n° 22.061.190/0001-90, sediada na Rua Barão de Mesquita, n° 928 , APT 501 – Rio de 
Janeiro/RJ - CEP 20.540-004, TEL.: (21) 3596-7648 / (21) 99695-0268, email:  
ultrainfogscomercio@gmail.com,  representada por Gerlane da Silva Marques Mesquita, 
portadora da Carteira de Identidade nº 20.851.814-2, inscrita no CPF nº 102.693.867-85, 
para eventual fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições 
descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 71/2022, nos termos da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o 
que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 
2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais 
aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 

forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 71/2022: 
 

ITEM DESCRIÇÃO 
MARCA 

 
UNID. 

QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 

10 TONER PARA 
MULTIFUNCIONAL HP 
LASERJET PRO M428FDW, 
Original HP, CF258X, cor 
Preta, para 10.000 
páginas. 

HP UNID. 100 520,00 52.000,00 

 
 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 71/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preço 
 

Quantitativos 

    
 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
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2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, a partir da 
data do recebimento da Autorização de Fornecimento. 
 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto registrado a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

b) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
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presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

 

a) 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 15 dias corridos. 

c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente em 
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de 
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora; 

d) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações exigidas 
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos 
oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

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) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 
 
i) 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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j) 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; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir 
do recebimento da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho, na Seção de 
Almoxarifado, situada na  Rua Coronel Pedro Lima, nº 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 
57022–220, no horário das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 8h às 16h 
às sextas–feiras. 

 
6.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
6.3.        O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.        O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
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c) apresentar documentação falsa; 

 
d) causar o atraso na execução do objeto; 

 
e) não mantiver a proposta; 

 
f) falhar na execução do contrato; 

 
g) fraudar a execução do contrato; 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

 
7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim 
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. 
Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de 
Fornecimento / Nota de Empenho. 

 

7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de 
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do 
contrato celebrado. 
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7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
7.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 
atraso. 
 
7.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

7.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
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7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO. 
 
8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
9- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
9.1. 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 
 
10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
10.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
11 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
11.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
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12 – DO FORO. 
 
12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
 

Maceió, 14 de outubro de 2022. 
 
Pelo TRE/AL: 
 
 
 
 
 
 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
 
Pela Empresa: 
 
 
 
 
 
 
 

Gerlane da Silva Marques Mesquita  
Representante da empresa 

OTAVIO LEAO 
PRAXEDES:309
2M145

Assinado de forma 
digital por OTAVIO LEAO 
PRAXEDES:3092M145 
Dados: 2022.10.17 
18:32:08 -03'00'

Ata de Registro de Preços nº 16-D/2022 assinada pelas partes (1177930)         SEI 0004049-14.2022.6.02.8000 / pg. 484



18/10/2022 18:15 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=9171914 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: 18/10/2022 18:14:41
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 9171914
   Data prevista de publicação: 19/10/2022
   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

20001563 Extrato Ata de Registro de PreAos n. 16-A-2022 - V. C. DA
ROCHA DISTRIBUIDORA -4049-14.2022..rtf

393bb319765cda76
28edcf3ff840ea4c 6,00 R$

233,52

20001564 Extrato Ata de Registro de PreAos n. 16-D-2022 -GS
MARQUES MESQUITA -4049-14.2022..rtf

c1771d18d3b44826
9930b2bcd0cf28f7 5,00 R$

194,60

TOTAL DO OFICIO 10,99 R$
428,12
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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: 18/10/2022 18:22:57
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 9171974
   Data prevista de publicação: 19/10/2022
   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

20001641 Extrato Ata de Registro de PreAos n. 14-A-2022 - FI
COMARCIO -7606-43.2021..rtf

22c986706fed4591
27d8ce0e90856e54 5,00 R$

194,60

20001642 Extrato Ata de Registro de PreAos n. 16-B-2022 -
SUPRYLASER SOLUAAES -4049-14.2022..rtf

e6b7927efeac07e1
0611380dea58eeb9 5,00 R$

194,60

20001643 Extrato Ata de Registro de PreAos n. 16-C-2022 -BML
COMERCIAL LTDA -4049-14.2022..rtf

e35416a0bb3c942b
16b98470bfcd581e 5,00 R$

194,60

TOTAL DO OFICIO 14,91 R$
583,80
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CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n.º 0001637-74.2021.6.01.8000. Sétimo Termo Aditivo ao Contrato TRE/AC
n.º 41/2018. Contratante: TRE/AC. Contratada: ESTAÇÃO VIP SEGURANÇA PRIVADA LTDA,
CNPJ nº 09.228.233/0001-10. Objeto: prorrogar, com fundamento no art. 57, II, da Lei n.º
8.666/93, pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 05/12/2022, com término em
04/12/2023, o prazo de vigência estabelecido na Cláusula Segunda do instrumento original.
Signatários: Rosana Magalhães da Silva, Diretora-Geral do TRE/AC, e Luiz Ivan da Silva
Araújo, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 16-A/2022; Proc. SEI nº 0004049-14.2022.6.02.8000; PE nº 71/2022, Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019
e Decreto nº 7.892/2013, com alterações e demais normas legais aplicáveis; Gerenciador
da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU;
Assinatura: 17/10/2022; Objeto: Registro de Preços para a aquisição de computadores para
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos, a fim de atender a demanda das
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item,
marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº
71/2022, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de
Registro de Preços); V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, CNPJ nº 05.808.979/0001-42, Item 1,
DSI/MLT D205L, unidade, 150, R$ 49,99, R$ 7.498,50; item 3, DSI/MLT D205E, unidade, 150,
R$ 52,99, R$ 7.948,50; item 4, DSI/ 45807129, unidade, 130, R$ 71,99, R$ 9.358,70; item
5, DSI/ 44574317, unidade, 80, R$ 168,90, R$ 13.512,00; Valor total da Ata: R$
38.317,70.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 16-D/2022; Proc. SEI nº 0004049-14.2022.6.02.8000; PE nº 71/2022, Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019
e Decreto nº 7.892/2013, com alterações e demais normas legais aplicáveis; Gerenciador
da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU;
Assinatura: 17/10/2022; Objeto: Registro de Preços para a aquisição de computadores para
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos, a fim de atender a demanda das
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item,
marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº
71/2022, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de
Registro de Preços); GS MARQUES MESQUITA COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 22.061.190/0001-90, Item 10, HP, unidade, 100, R$ 520,00,
R$ 52.000,00.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 16-C/2022; Proc. SEI nº 0004049-14.2022.6.02.8000; PE nº 71/2022, Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019
e Decreto nº 7.892/2013, com alterações e demais normas legais aplicáveis; Gerenciador
da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU;
Assinatura: 17/10/2022; Objeto: Registro de Preços para a aquisição de computadores para
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos, a fim de atender a demanda das
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item,
marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº
71/2022, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de
Registro de Preços); BML COMERCIAL LTDA, CNPJ nº 11.292.106/0001-22, Item 9,
Masterprint LQ 590, unidade, 500, R$ 13,80, R$ 6.900,00.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 16-B/2022; Proc. SEI nº 0004049-14.2022.6.02.8000; PE nº 71/2022, Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019
e Decreto nº 7.892/2013, com alterações e demais normas legais aplicáveis; Gerenciador
da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU;
Assinatura: 17/10/2022; Objeto: Registro de Preços para a aquisição de computadores para
substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos, a fim de atender a demanda das
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item,
marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº
71/2022, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de
Registro de Preços); SUPRYLASER SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - ME, CNPJ nº
16.479.787/0001-56, Item 2, Cartucho & Cia, unidade, 150, R$ 51,99, R$ 7.798,50.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 14-A/2022; Proc. SEI nº 0007606-43.2021.6.02.8000; PE nº 84/2022, Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019
e Decreto nº 7.892/2013, com alterações e demais normas legais aplicáveis; Gerenciador
da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU;
Assinatura: 17/10/2022; Objeto: Registro de Preços para aquisição eventual de ventiladores
de coluna (120w ou superior) e de parede (150w e 240w), necessários ao bom
funcionamento das atividades desenvolvidas nos cartórios eleitorais da capital e do
interior, de acordo com as quantidades, especificações e condições descritas no Termo de
Referência, Edital e Anexos; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade,
quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº 84/2022, no site:
www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços);
FI COMÉRCIO EM GERAL EIRELI EPP, CNPJ nº 07.999.951/0001-65, Item 01, VENTISOL Turbo
6 50CM, unidade, 60, R$ 207,00, R$ 12.420,00.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

R E T I F I C AÇ ÃO

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00001/2022 publicado no D.O de 2022-06-13, Seção
3. Onde se lê: Vigência: 18/11/2021 a 18/09/2022. . Leia-se: Vigência: 17/05/2022 a
14/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 18/10/2022).

R E T I F I C AÇ ÃO

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00002/2022 publicado no D.O de 2022-07-06,

Seção 3. Onde se lê: Vigência: 23/09/2022 a 23/11/2022. . Leia-se: Vigência:

18/10/2022 a 22/11/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 18/10/2022).

R E T I F I C AÇ ÃO

NO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 00003/2022 publicado no D.O de 2022-10-18, Seção
3. Onde se lê: Vigência: 23/11/2022 a 23/01/2023. . Leia-se: Vigência: 22/11/2022 a
21/01/2023.

(COMPRASNET 4.0 - 18/10/2022).

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0008767-54.2022. Objeto: Contratação de empresa para prestação
de serviços especializados em higienização do acervo bibliográfico da Biblioteca do TRE-AL,
com aproximadamente 6.058 (seis mil e cinquenta e oito) itens, conforme especificações e
quantitativos estabelecidos no edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
19/10/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol -
Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00090-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 19/10/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 04/11/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 18/10/2022) 70011-00001-2021NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO

Processo: PAD 8527/2019-TRE/AM. Termo de Compromisso n. 01/2022, celebrado entre o
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS e a ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE
MATERIAIS RECICLÁVEIS DO ESTADO DO AMAZONAS - ASCARMAN. Objeto: tem por objeto
a execução de recolhimento de resíduos recicláveis descartados, sem custos financeiros
para o DOADOR, por entidade sem fins lucrativos - associação ou cooperativa - integrada
exclusivamente por catadores de recursos recicláveis e/ou reutilizáveis de baixa renda, nas
dependências do TRE/AM. Fundamentação Legal: nas disposições contidas no artigo 24,
inciso XXVII da Lei 8.666, de 21/06/93, no Decreto n. 5.940 de 25/10/2006, no Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS-TRE/AM aprovado pela Portaria TRE/AM n.
224/2018, na Resolução CNJ n. 201 de 03/03/2015, na Resolução TSE n. 23.474/2016 e na
legislação correlata. Prazo de Vigência: 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura.
Data da Assinatura: 11/10/2022. Assinam: pelo TRE/AM, seu Presidente, Exmo.
Desembargador JORGE MANOEL LOPES LINS, e, pela Associação de Catadores de Materiais
Recicláveis do Estado do Amazonas - ASCARMAN, a Sra. CACILDA SOARES VIANA.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0019069-61.2022.6.05.8000. OBJETO: Locação de veículos de passeio
(com motorista, incluindo seguro total e quilometragem livre), para utilização durante o
período eleitoral de 2022. FAVORECIDO: CIDADE TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, IV, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento 3.33.90.33.03; Ação 02.061.0033.4269.0001 VALOR TOTAL: R$ 332.576,00.
RATIFICAÇÃO: Raimundo de Campos Vieira, em 18/10/2022.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2022NE001457, emitida em 13/10/2022. FAVORECIDO: IC SERAFINI
REFRIGERAÇÃO. OBJETO: Aquisição de Condicionadores de Ar. VALOR: R$ 55.720,00.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 31/2022, Lei 10520/02 e 8.666/93. DOTAÇ ÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.44.90.52.12; Ação 02.122.0033.20GP.0029, PROCESSO nº
0017788-70.2022.6.05.8000.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2022NE001469, emitida em 14/10/2022. FAVORECIDO: JALDI DOS
SANTOS DONATO OBJETO: - Aquisição de mobiliários (Item nº 09 - Condicionador de Ar
Split System do tipo Hi Wall e item nº 15 - Carro Plataforma), VALOR: R$ 27.400,00.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, ARP 78/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 31/2022,
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.44.90.52.12; AÇÃO: 02.122.0033.20GP.0029,
PROCESSO nº 0017706-39.2022.6.05.8000.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - UASG 70013

Nº Processo: 0008571-03/2022. Objeto: Contratação de serviços terceirizados,
com cessão de mão de obra residente de apoio administrativo e operacional, para alocação
de postos de trabalho de Assistente de Rotinas Administrativas, Auxiliar Administrativo I,
Auxiliar Administrativo II e Supervisor para atuação nos serviços de protocolo de 1º e 2º
graus, expedição e arquivo, para atendimento aos clientes internos e externos do Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia, sob o regime de empreitada por preço global . Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 19/10/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150
- Salvador - Ba, Paralela - Salvador/BA ou https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-
00071-2022. Entrega das Propostas: a partir de 19/10/2022 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 07/11/2022 às 09h00 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: O Edital está disponível no Portal de Compras
do Governo Federal (www.gov.br/compras), bem como no site do Tribunal, no endereço
www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser obtidas por meio do telefone (71)3373-
7084.

GILSON SOARES DA CONCEICAO
Pregoeiro

(SIASGnet - 18/10/2022) 70013-00001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 89/2022 - UASG 70007

Nº Processo: 11877/2022. Objeto: Aquisição de 4(quatro) licenças do Adobe
Creative Cloud for Teams - All Apps, com suporte técnico, pelo período de 36 (trinta e seis)
meses, conforme as especificações do edital e aquelas constantes no Anexo III - Termo de
Referência.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 19/10/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00
às 17h00. Endereço: Rua Dr. Pontes Neto, 800, Luciano Cavalcante - Fortaleza/CE ou
https://www.gov.br/compras/edital/70007-5-00089-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 19/10/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 04/11/2022
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO NOGUEIRA
Pregoeira

(SIASGnet - 18/10/2022) 70007-00001-2022NE000001
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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 outubro de 2022.

À PREG,

 

Para registro no SIASG das  ARP's nºs 16-A/2022, 16-B/2022, 16-C/2022 e 16-D/2022,
devidamente assinadas.

 

 

Em paralelo, à SAD,

 

Para as providências de nomeação da gestão das referidas atas.

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 19/10/2022, às 11:13, 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
1179232 e o código CRC 44F049B9.

0004049-14.2022.6.02.8000 1179232v1

Despacho SLC 1179232         SEI 0004049-14.2022.6.02.8000 / pg. 488



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Peço-lhe vênia para sugerir que seja designado a

Sra. Chefe da Seção de Almoxarifado e, em suas faltas e
impedimentos, seu substituto legal, para a gestão das atas de
registro de preços 16-A/2022 (doc. 1177923), firmada com a
empresa V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, inscrita no CNPJ
sob o n° 05.808.979/0001-42, e 16-B/2022 (doc. 1177925),
firmada com a empresa SUPRYLASER SOLUÇÕES
EMPRESARIAIS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o n°
16.479.787/0001-56, 16-C (doc. 1177928), firmada com a
empresa BML COMERCIAL LTDA., inscrita no CNPJ sob o n°
11.292.106/0001-22, 16-D (doc. 1177930), firmada com a
empresa GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ
sob o n° 22.061.190/0001-90.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/10/2022, às 13:27, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1179451 e o código CRC 61CD8A47.

0004049-14.2022.6.02.8000 1179451v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 19 de outubro de 2022.
Senhor Presidente,
 
 
Trata-se de proposições formuladas pela Secretaria

de Administração, por conduto do Despacho GSAD 1179451,
no sentido da indicação da Chefe da Seção de Almoxarifado e,
em suas faltas e impedimentos, seu substituto legal, para a
gestão das atas de registro de preços 16-A/2022
(doc. 1177923), firmada com a empresa V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA, inscrita no CNPJ sob o n° 05.808.979/0001-
42; 16-B/2022 (doc. 1177925), firmada com a
empresa SUPRYLASER SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI -
ME, inscrita no CNPJ sob o n° 16.479.787/0001-56; 16-
C/2022 (doc. 1177928), firmada com a empresa BML
COMERCIAL LTDA., inscrita no CNPJ sob o n°
11.292.106/0001-22; e 16-D/2022 (doc. 1177930), firmada
com a empresa GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ
sob o n° 22.061.190/0001-90.

De todo o exposto, submeto o presente
procedimento à superior consideração de Vossa Excelência
para a competente deliberação, sugerindo que seja autorizada
a emissão de portaria com a indicação ora proposta,
ressaltando que a gestão deverá realizar seus atos em
conformidade com o previsto no art. 20, da Resolução nº
15.787/2017.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 19/10/2022, às 18:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1179483 e o código CRC 209FC8F7.
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E-mail - 1179815

Data de Envio: 
  19/10/2022 15:40:08

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    vcrdistribuicao@gmail.com

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços nº 16-A/2022 - TRE-AL, assinada, para acompanhamento

Mensagem: 
  Prezada Sra. Vanessa Correa da Rocha,

Encaminho, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 16-A /2022 - TRE/AL(Processo SEI n.º 0004049-
14.2022.6.02.8000), para acompanhamento de suas cláusulas, juntamente com a publicação DOU, na
data de hoje.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765

Anexos:
    ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16-A-2022 assinada.pdf
    Publicação 19-10.pdf
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E-mail - 1179820

Data de Envio: 
  19/10/2022 15:42:49

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    ricardolicio@uol.com.br

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços nº 16-B/2022 - TRE-AL, assinada, para acompanhamento

Mensagem: 
  Prezada Sra. Vanessa Correa da Rocha,

Encaminho, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 16-B /2022 - TRE/AL(Processo SEI n.º 0004049-
14.2022.6.02.8000), para acompanhamento de suas cláusulas, juntamente com a publicação DOU, na
data de hoje.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765

Anexos:
    Publicação 19-10.pdf
    ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16-B-2022 assinada.pdf
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E-mail - 1179847

Data de Envio: 
  19/10/2022 15:47:40

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    bmlcomercial@hotmail.com

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços nº 16-C/022 - TRE-AL, assinada, para acompanhamento

Mensagem: 
  Boa tarde,

Encaminho, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 16-C /2022 - TRE/AL(Processo SEI n.º 0004049-
14.2022.6.02.8000), para acompanhamento de suas cláusulas, juntamente com a publicação DOU, na
data de hoje.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

Anexos:
    Publicação 19-10.pdf
    ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16-C-2022 assinada.pdf
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E-mail - 1179872

Data de Envio: 
  19/10/2022 15:54:43

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    ultrainfogscomercio@gmail.com

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços nº 16-D/022 - TRE-AL, assinada, para acompanhamento

Mensagem: 
  Boa tarde,

Encaminho, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 16-D/2022 - TRE/AL(Processo SEI n.º 0004049-
14.2022.6.02.8000), para acompanhamento de suas cláusulas, juntamente com a publicação DOU, na
data de hoje.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

Anexos:
    Publicação 19-10.pdf
    ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16-D-2022 assinada.pdf
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  __ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________

  DATA: 19/10/2022           HORA: 17:19:55             USUÁRIO: JOAO           

  UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                                

  PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00071/2022

  MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                                

                                                                                

  TIPO DE OBJETO: Bens Comuns                                                   

                                                                                

  ITEM     : 00001       INFORMADO                                              

  MATERIAL : 000416089 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG                      

                                                                                

  VALIDADE DA ATA : 19/10/2022 A  19/10/2023        DATA ASSINATURA : 17/10/2022

                                                                                

  UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade                                               

  CRITÉRIO DE VALOR: Valor Máximo Aceitável                                     

                                                                                

  BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA               

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  PF3=SAI PF12=RETORNA                                                       M1T
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 DATA: 19/10/2022           HORA: 17:20:51             USUÁRIO: JOAO           

 UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                               

 PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00071/2022

 MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                               

                                                                               

 TIPO DE OBJETO: Bens Comuns                                                   

                                                                               

 ITEM     : 00003       INFORMADO                                              

 MATERIAL : 000439435 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG                      

                                                                               

 VALIDADE DA ATA : 19/10/2022 A  19/10/2023        DATA ASSINATURA : 17/10/2022

                                                                               

 UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade                                               

 CRITÉRIO DE VALOR: Valor Máximo Aceitável                                     

                                                                               

 BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

 PF3=SAI PF12=RETORNA                                                       M1T
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 DATA: 19/10/2022           HORA: 17:21:44             USUÁRIO: JOAO           

 UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                               

 PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00071/2022

 MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                               

                                                                               

 TIPO DE OBJETO: Bens Comuns                                                   

                                                                               

 ITEM     : 00004       INFORMADO                                              

 MATERIAL : 000447992 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA OKIDATA                      

                                                                               

 VALIDADE DA ATA : 19/10/2022 A  19/10/2023        DATA ASSINATURA : 17/10/2022

                                                                               

 UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade                                               

 CRITÉRIO DE VALOR: Valor Máximo Aceitável                                     

                                                                               

 BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

 PF3=SAI PF12=RETORNA                                                       M1T
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 DATA: 19/10/2022           HORA: 17:22:24             USUÁRIO: JOAO           

 UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                               

 PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00071/2022

 MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                               

                                                                               

 TIPO DE OBJETO: Bens Comuns                                                   

                                                                               

 ITEM     : 00005       INFORMADO                                              

 MATERIAL : 000459994 - CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA                

                                                                               

 VALIDADE DA ATA : 19/10/2022 A  19/10/2023        DATA ASSINATURA : 17/10/2022

                                                                               

 UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade                                               

 CRITÉRIO DE VALOR: Valor Máximo Aceitável                                     

                                                                               

 BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

 PF3=SAI PF12=RETORNA                                                       M1T
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 __ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________

 DATA: 19/10/2022           HORA: 17:24:49             USUÁRIO: JOAO           

 UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                               

 PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00071/2022

 MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                               

                                                                               

 TIPO DE OBJETO: Bens Comuns                                                   

                                                                               

 ITEM     : 00002       INFORMADO                                              

 MATERIAL : 000439096 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG                      

                                                                               

 VALIDADE DA ATA : 19/10/2022 A  19/10/2023        DATA ASSINATURA : 17/10/2022

                                                                               

 UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade                                               

 CRITÉRIO DE VALOR: Valor Máximo Aceitável                                     

                                                                               

 BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

 PF3=SAI PF12=RETORNA                                                       M1T

                                                                               

Anexo ARP 16-B/2022 - ITEM 02 (1180029)         SEI 0004049-14.2022.6.02.8000 / pg. 500



 __ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________

 DATA: 19/10/2022           HORA: 17:26:24             USUÁRIO: JOAO           

 UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                               

 PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00071/2022

 MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                               

                                                                               

 TIPO DE OBJETO: Bens Comuns                                                   

                                                                               

 ITEM     : 00009       INFORMADO                                              

 MATERIAL : 000364423 - FITA IMPRESSORA                                        

                                                                               

 VALIDADE DA ATA : 19/10/2022 A  19/10/2023        DATA ASSINATURA : 17/10/2022

                                                                               

 UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade                                               

 CRITÉRIO DE VALOR: Valor Máximo Aceitável                                     

                                                                               

 BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

 PF3=SAI PF12=RETORNA                                                       M1T
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 __ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________

 DATA: 19/10/2022           HORA: 17:27:35             USUÁRIO: JOAO           

 UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                               

 PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00071/2022

 MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                               

                                                                               

 TIPO DE OBJETO: Bens Comuns                                                   

                                                                               

 ITEM     : 00010       INFORMADO                                              

 MATERIAL : 000485705 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP                           

                                                                               

 VALIDADE DA ATA : 19/10/2022 A  19/10/2023        DATA ASSINATURA : 17/10/2022

                                                                               

 UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade                                               

 CRITÉRIO DE VALOR: Valor Máximo Aceitável                                     

                                                                               

 BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

 PF3=SAI PF12=RETORNA                                                       M1T
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2022.
Senhora Chefe da SLC,
 
Em atenção ao Despacho SLC (1179232), faço

juntar as publicações das ARP's (1180028, 1180029,
1180031 e 1180034) no Sistema SIASG.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 19/10/2022, às 17:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1180042 e o código CRC D1DFD117.

0004049-14.2022.6.02.8000 1180042v1
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De: VCR Distribuidora <vcrdistribuicao@gmail.com>
Para: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Data: 19/10/2022 05:13 PM
Assunto: [slc] Ata de Registro de Preços nº 16-A/2022 - TRE-AL, assinada, para acompanhamento {01}

Boa tarde,

Acusamos o recebimento.

Atenciosamente.

Em qua., 19 de out. de 2022 às 15:59, TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
<slc@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezada Sra. Vanessa Correa da Rocha,
 
Encaminho, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 16-A /2022 -
TRE/AL(Processo SEI n.º 0004049-14.2022.6.02.8000), para acompanhamento de
suas cláusulas, juntamente com a publicação DOU, na data de hoje.
 
 
Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.
 
Atenciosamente,
 
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765
 

-- 

V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA ME
(17) 3363-2308
Rua Antônio Olimpio, nº 32 | Vila Aurora | CEP: 15014-410 | São José do Rio
Preto - SP
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De: Ultrainfo Comercio <ultrainfogscomercio@gmail.com>
Para: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Data: 19/10/2022 04:18 PM
Assunto: [slc] Ata de Registro de Preços nº 16-D/022 - TRE-AL, assinada, para acompanhamento {01}

Boa tarde

Venho por meio desta acusar recebimento da ata acima.

Att,

Rodrigo Mesquita 

Em qua., 19 de out. de 2022 16:10, TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
<slc@tre-al.jus.br> escreveu:
Boa tarde,
 
Encaminho, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 16-D/2022 -
TRE/AL(Processo SEI n.º 0004049-14.2022.6.02.8000), para acompanhamento de
suas cláusulas, juntamente com a publicação DOU, na data de hoje.
 
 
Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.
 
Atenciosamente,
 
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090
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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 : 0004049-14.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO : Designação. Gestor. Ata de registro de preços.

 

Decisão nº 4584 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão do Senhor Diretor-Geral,
inserta no evento SEI 1179483.

ACOLHO a proposição apresentada pelo Senhor
Secretário de Administração por meio do Despacho GSAD (1179451)
e DESIGNO a Senhora Chefe da Seção de Almoxarifado, para atuar
como gestora das atas de registro de preços 16-A/2022 (1177923),
firmada com a empresa V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA ,
inscrita no CNPJ sob o n° 05.808.979/0001-42; 16-
B/2022 (1177925), firmada com a empresa SUPRYLASER
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o
n° 16.479.787/0001-56; 16-C/2022 (1177928), firmada com a
empresa BML COMERCIAL LTDA ., inscrita no CNPJ sob o n°
11.292.106/0001-22; e 16-D/2022 (1177930), firmada com a
e m p r e s a GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n° 22.061.190/0001-90, funcionando, em seus impedimentos legais e
regulamentares, os seus respectivos substitutos.

Autos à Secretaria de Administração para edição do ato
normativo competente, com a indicação ora proposta,
disponibilização em bloco para assinatura deste subscritor, posterior
publicação e ciência a servidora designada, ressaltando que a gestão
e a fiscalização deverão realizar seus atos em conformidade com as
cláusulas e demais condições pactuadas e com o previsto no art. 20,
da Resolução nº 15.787/2017.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
20/10/2022, às 16:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1180584 e o código CRC D9387874.

0004049-14.2022.6.02.8000 1180584v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 496/2022 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e regulamentares, considerando
o contido no art. 67 da Lei nº 8.666 /93 e tendo em vista o que consta no
Processo Eletrônico SEI nº 0004049-14.2022.6.02.8000:

 
RESOLVE:
 
Art. 1º. Designar a servidora LUCIANA WANDER DE

OLIVEIRA MELO, Chefe da Seção de Almoxarifado - SEALMOX, para
atuar como gestora das Atas de Registro de Preços nº 16-A/2022
( d o c . 1177923), firmada com a empresa V. C. DA ROCHA
DISTRIBUIDORA, inscrita no CNPJ sob o n° 05.808.979/0001-42, 16-
B/2022 (doc. 1177925), firmada com a empresa SUPRYLASER
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o n°
16.479.787/0001-56, 16-C/2022 (doc. 1177928), firmada com a
empresa BML COMERCIAL LTDA., inscrita no CNPJ sob o n°
11.292.106/0001-22, e 16-D/2022 (doc. 1177930), firmada com a
empresa GS MARQUES MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS
DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
22.061.190/0001-90, funcionando, em suas faltas e em seus
impedimentos legais e regulamentares,
o seu respectivo substituto legal.

Art. 2º. A gestão designada deverá realizar seus atos em
conformidade com o previsto no art. 20, da Resolução TRE/AL n.º
15.787/2017.

Art. 3º.  Esta portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

 

DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

PRESIDENTE

Maceió, 21 de outubro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
24/10/2022, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1181507 e o código CRC 55612E4A.
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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 outubro de 2022.
Ao GPRES.
 
Senhora Oficiala de Gabinete,
 
Em atenção à Decisão nº

4584/2022 (doc. 1180584), foi elaborada a Portaria
Presidência nº 496/2022 (doc. 1181507), referente a
designação da gestão das Atas de Registro de Preços nº 16-
A/2022, 16-B/2022, 16-C/2022 e 16-D/2022.

A referida portaria foi inserida em bloco de
assinatura.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/10/2022, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1181509 e o código CRC F5DBB536.

0004049-14.2022.6.02.8000 1181509v1
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RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 60/2022

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 60/2022
(PAV SEI nº 0005484-97.2022.4.05.7000) - contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de manutenção corretiva do Sistema de Detecção de Incêndios, o
qual monitora do 8º (oitavo) ao 17º (décimo sétimo) andar do Edifício Sede do Tribunal
Regional Federal da 5ª Região - foi adjudicado e homologado em favor da empresa
BRASERV - BRASIL SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA (CNPJ nº 41.970.858/0001-66), com o
preço global de R$ 193.596,50 (cento e noventa e três mil e quinhentos e noventa e seis
reais e cinquenta centavos).

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 21/10/2022) 090031-00001-2022NE099999

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 047/2022, projeto de segurança contra incêndio
e pânico para o Edifício Sede da Subseção Judiciária de Contagem/MG. CONTRATANTE: a
União, por meio da Justiça Federal de Primeiro Grau em Minas Gerais. CONTRATA DA :
ORIGEM PROJETOS E INSTALAÇÕES LTDA. OBJETO: 1) prorroga-se o prazo de execução dos
serviços por 60 dias, de 20/10/2022 a 19/12/2022; 2) altera-se a cláusula dezessete do
contrato, definindo em 10/01/2023 o termo final de vigência do contrato. Base Legal:
0012773-75.2022.4.01.8008 e Lei 8.666/93. Data de assinatura: em 21/10/2022 pelo
Diretor da Secretaria Administrativa, Maurício Amorim de Albuquerque, pela Contratante e
pelo Sr. Wellington Sacramento Júnior, pela Contratada, ambos por meio digital.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 14-B/2022; Proc. SEI nº 0007606-43.2021.6.02.8000; PE nº 84/2022, Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019
e Decreto nº 7.892/2013, com alterações e demais normas legais aplicáveis; Gerenciador da
Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU; Assinatura:
19/10/2022; Objeto: Registro de Preços para aquisição eventual de ventiladores de coluna
(120w ou superior) e de parede (150w e 240w), necessários ao bom funcionamento das
atividades desenvolvidas nos cartórios eleitorais da capital e do interior, de acordo com as
quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência, Edital e Anexos;
Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor
total, respectivamente (consultar o PE nº 84/2022, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência
- Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA,
CNPJ nº 19.197.721/0001-61, Item 02, VENTISOL, unidade, 60, R$ 203,00, R$ 12.180,00.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

Termo de Cooperação; Processo TRE/AL nº 0007062-21.2022.6.02.8000; Partes: TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA (TJBA), o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
MARANHÃO (TJMA), o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO (TJPE), o
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ (TJCE), o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DA PARAÍBA (TJPB), o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUÍ (TJPI), o TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE (TJSE), o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE (TJRN), o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS (TJAL), o
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS (TRE-AL), o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
DA BAHIA (TRE-BA), o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA (TRE-PB), o TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE (TRE-SE), o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
PERNAMBUCO (TRE-PE), o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ (TRE-CE), o TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE (TRE-RN), o TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO PIAUÍ (TRE-PI), o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO (TRE-MA),
o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO (TRT6), o TRIBUNAL REGIONAL DO
TRABALHO DA 5ª REGIÃO (TRT5), o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
(TRT7), o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO (TRT13), o TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO (TRF1), o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
(TRF5), o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21ª REGIÃO (TRT21), o TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO (TRT19), o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
DA 22ª REGIÃO (TRT22) e o TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO (TRT20) e
a REDE NORDESTE DE COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA; Fund. Legal: Resolução nº 350/2020 do
CNJ, por interpretação extensiva ao art. 7º, § 2º; Objeto: congregar os Tribunais da Região
Nordeste da República Federativa do Brasil em torno de uma agenda comum de
cooperação judiciária, com vistas ao estreitamento dos laços institucionais entre os diversos
ramos do Poder Judiciário, à atuação em rede em busca da desburocratização, da eficiência
e da efetividade da prestação jurisdicional, assim como ao incentivo à diplomacia judicial.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 15-A/2022; Proc. SEI nº 0004065-65.2022.6.02.8000; PE nº 73/2022, Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei
nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019 e
Decreto nº 7.892/2013, com alterações e demais normas legais aplicáveis; Órgãos
Participantes: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS, inscrito no CNPJ nº
69.977.817/0001-10 e 59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA, CNPJ nº
09.571.854/0001-00, Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação
do extrato no DOU; Assinatura: 20/10/2022; Objeto: Registro de Preços de material de
limpeza e produtos de higienização, de acordo com as quantidades, especificações e
condições descritas no Termo de Referência; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, grupo,
item, marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE
nº 73/2022, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de
Registro de Preços); PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI, CNPJ nº 34.016.593/0001-
04, Grupo 1, Item 1, BRUXAXA, unidade, 540, R$ 26,20, R$ 14.148,00, item 2, BRUXAXA ,
unidade, 820, R$ 5,98, R$ 4.903,60; item 3, PRECIOSA, unidade, 420, R$ 4,17, R$ 1.751,40;
item 4, BRUXAXA, unidade, 750, R$ 5,21, R$ 3.907,50; item 5, PRECIOSA, unidade, 280, R$
3,80, R$ 1,064,00; item 6, ARQPLAST, unidade, 740, R$ 11,60, R$ 8.584,00; item 7,
MERCOMPLAS, unidade, 420, R$ 56,40, R$ 23.688,00; Valor total da Ata: R$ 58.046,50.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 15-C/2022; Proc. SEI nº 0004065-65.2022.6.02.8000; PE nº 73/2022, Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019
e Decreto nº 7.892/2013, com alterações e demais normas legais aplicáveis; Órgãos
Participantes: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE ALAGOAS, inscrito no CNPJ
nº 69.977.817/0001-10 e 59º BATALHÃO DE INFANTARIA MOTORIZADA, CNPJ nº
09.571.854/0001-00, Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da
publicação do extrato no DOU; Assinatura: 20/10/2022; Objeto: Registro de Preços de
material de limpeza e produtos de higienização, de acordo com as quantidades,
especificações e condições descritas no Termo de Referência; Relação contendo:
fornecedor, CNPJ, grupo, item, marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor total,
respectivamente (consultar o PE nº 73/2022, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência -
Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA, CNPJ nº 08.158.664/0001-95, Grupo 4, Item
16, Campinense, galão, 650, R$ 20,00, R$ 13.000,00, item 17, Campinense, galão, 1.250, R$
15,00, 18.750,00; item 18, Clorito, unidade, 4.500, R$ 1,65, R$ 7.425,00; item 19,
Campinense, galão, 720, R$ 18,50 R$ 13.320,00; item 20, Espumil, pacote, 600, R$ 19,50;
R$ 11.700,00; item 21, Campinense, frasco, 4.000, R$ 3,00, R$ 12.000,00; item 22,
Campinense, frasco, 1.700, R$ 5,50, R$ 9.350,00. Valor total da Ata: R$ 85.545,00.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

Espécie: Termo de Cooperação TRE/AL nº 07/2022; Processo SEI nº 0009062-
91.2022.6.02.8000; Partes: União, através do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
e a ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - AL, CNPJ nº 12.334.827/0001-10; Objeto:
criação de uma comissão de advogados para acompanhar todos os atos do processo
eleitoral de 2022 no Estado de Alagoas, denominada de Comissão de Auditoria e
Fiscalização das Eleições Gerais de 2022; Vigência: a contar da data da assinatura do termo
(29/09/2022) até 31 de dezembro de 2022.

AVISO DE RESCISÃO

SEI nº 0004543-56.2021.6.02.8502;
O Presidente do TRE/AL, Des. Otávio Leão Praxedes, declara RESCINDIDO o

Contrato nº 30/2022, a partir do dia 04/10/2022, em conformidade com o Procedimento
Administrativo SEI nº 0004543-56.2021.6.02.8502, com arrimo na da Cláusula Doze (Da
Rescisão) do Contrato TRE/AL nº 30/2022. Data da assinatura: 19/10/2022.

Maceió-AL, 20 de outubro de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

R E T I F I C AÇ ÃO

Nos Extratos de Registro de Preços das Atas TRE/AL n° 16-A/2022, 16-B/2022,
16-C/2022 e 16-D/2022, publicado no DOU do dia 19/10/2022, Seção 03, nº 199, pág. 182,
onde se lê: Objeto: "Registro de Preços para a aquisição de computadores para substituir
equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos, a fim de atender a demanda das Unidades
da Justiça Eleitoral em Alagoas", leia-se: Registro de Preços de material de consumo -
processamento de dados (toners e cilindros de impressão), para atender às Unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de
2022/2023.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo PAD: 12890/2022 - TRE-AM. Objeto: contratação do curso, na modalidade
presencial, "in company", denominado "SISTEMA COMPRAS CONTRATOS - GESTÃO DE
CONTRATOS", com carga horária de 16 horas/aula, tendo como investimento o valor de R$
19.250,00 (dezenove mil, duzentos e cinquenta reais). Contratante: Tribunal Regional
Eleitoral do Amazonas. Contratada: GLEICE DE SOUZA SILVA, CNPJ nº 30.135.801/0001-25.
Fundamentação Legal: art. 25, inciso II, c/c art. 13, inciso VI da Lei nº 8.666/93. Data da
Autorização: 19/10/2022, pela Diretora-Geral Melissa Lavareda Ramos Nogueira. Data da
Ratificação: 20/10/2022, pelo Presidente, Des. Jorge Manoel Lopes Lins.

Manaus, 21 de outubro de 2022.
MELISSA LAVAREDA RAMOS NOGUEIRA

Diretora-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 2022.0.00000.1378-2. Espécie: Dispensa de licitação. Objeto: aquisição de
filtros de ar para climatizadores de precisão, conforme as especificações e justificativas
constantes no Termo de Referência. Contratado: MECALOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA
TÉRMICA S/A, CNPJ: 19.031.776/0001-68. Valor: R$ 1.394,04.Fundamento: art. 24, II da Lei
n.º 8.666/93 e Processo SEI nº 2022.0.00000.1378-2. Ratificado por: Hugo Pereira Filho,
Diretor-Geral. Data: 17/10/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo à Nota de Empenho N.º 777/2022 referente ao Contrato
celebrado com a pessoa física JOÃO EROMILDO DA COSTA. Objeto: Este termo aditivo
acresce 6 (seis) diárias à contratação de locação de veículo com motorista, a fim de
atender ao Cartório da 4ª Zona Eleitoral, em MARANGUAPE-CE. Fundamento: no art. 65,
§1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações, e na autorização superior constante do processo SEI
Nº 2022.0.000008029-3. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE.
DATA: 17/10/2022

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo à Nota de Empenho N.º 778/2022 referente ao Contrato
celebrado com a pessoa física SEBASTIÃO EDSON LEMOS. Objeto: Este termo aditivo
acresce 3 (três) diárias à contratação de locação de veículo com motorista, a fim de
atender ao Cartório da 4ª Zona Eleitoral, em MARANGUAPE-CE. Fundamento: no art. 65,
§1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações, e na autorização superior constante do processo SEI
Nº 2022.0.000007931-7. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE.
DATA: 18/10/2022

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Nota de Empenho 2022NE1006, emitida em 19/10/2022. Dispensa de Licitação.
Processo SEI Nº 2022.0.000001378-2. Contratada: MECALOR SOLUÇÕES EM ENGENHARIA
TÉRMICA S.A., CNPJ: 49.031.776/0001-68. Objeto: aquisição de filtros de ar para
climatizadores de precisão. Valor: R$ 1.394,04. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de
Trabalho: 167625 0127000000, sob elemento de despesa 339030 - Material de
Consumo. Assina: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral e Iberê Comin Nunes, Gestor
Financeiro.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
S EC R E T A R I A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº. 70/2022 (PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 26/2022). SEI nº 0011357-
08.2022.6.27.8000. Contratante: A União, representada pelo Tribunal Regional Eleitoral
do Maranhão. Contratado: J L M DE ALMEIDA (CNPJ nº. 86.960.721/0001-69). Objeto:
prestação de serviços de transportes, incluindo veículos abastecidos e motoristas
devidamente habilitados para transporte de pessoas em serviço, materiais e
documentos, para atender as necessidades de locomoção decorrentes do pleito
eleitoral de 2022, no segundo turno, para os Cartórios Eleitorais da Capital e  do
interior do Estado. Valor Total: R$ 424.373,86. Nota de Empenho: 2022NE000935.
Elemento de Despesa: Ação Orçamentária: Julgamento de Causas e Gestão
Administrativa da Justiça Eleitoral; UGR: 070380 - SEGET; Natureza da Despesa:
33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção; Plano Interno: FUN LOCVEI2.
Vigência: 12 (doze) meses, com início no primeiro dia útil após a data de publicação
do extrato do contrato no Diário Oficial da União. Signatários: Desembargadora Angela
Maria Moraes Salazar, Presidente do TRE-MA e Sr. José Lael Marques de Almeida,
Representante da Contratada.
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INFORMAÇÃO Nº 7018 - TRE-AL/PRE/GPRES

À SAD.
Após a assinatura da Portaria 496 (1181507), devolvo o presente

procedimento à SAD.

Documento assinado eletronicamente por MARCELLE GOMES FLORÊNCIO
GUIMARÃES, Oficial de Gabinete, em 24/10/2022, às 17:54, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1183962 e o código CRC 89AD42F3.

0004049-14.2022.6.02.8000 1183962v2
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DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2022.
Certifico, para os devidos fins, que a Portaria

Presidência nº 496/2022, foi publicada no DJE do TRE/AL de
26/10/2022, Edição nº 211, pág. 2, evento 1187120.

Encaminho os presente autos à SEALMOX, para
ciência da referida Portaria; e à SLC, para registro da referida
gestão.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/10/2022, às 14:27, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1187118 e o código CRC 95BFC38A.

0004049-14.2022.6.02.8000 1187118v1
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ATOS DO PRESIDENTE

PORTARIAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 496/2022 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares, considerando o contido no art. 67 da Lei nº 8.666 /93 e tendo
em vista o que consta no Processo Eletrônico SEI nº :0004049-14.2022.6.02.8000
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe da Seção de
Almoxarifado - SEALMOX, para atuar como gestora das Atas de Registro de Preços nº 16-A/2022
(doc. ), firmada com a empresa V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA, inscrita no CNPJ sob1177923
o n° 05.808.979/0001-42, 16-B/2022 (doc. ), firmada com a empresa SUPRYLASER1177925
SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 16.479.787/0001-56, 16-C
/2022 (doc. ), firmada com a empresa BML COMERCIAL LTDA., inscrita no CNPJ sob o1177928
n° 11.292.106/0001-22, e 16-D/2022 (doc. ), firmada com a empresa GS MARQUES1177930
MESQUITA COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
22.061.190/0001-90, funcionando, em suas faltas e em seus impedimentos legais e
regulamentares, o seu respectivo substituto legal.
Art. 2º. A gestão designada deverá realizar seus atos em conformidade com o previsto no art. 20,
da Resolução TRE/AL n.º 15.787/2017.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE
Maceió, 21 de outubro de 2022.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 506/2022 TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRS
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regimentais, e considerando o exposto no Procedimento Administrativo nº
0009108-47.2022.6.02.8011,
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora VANÚSIA FERREIRA DE OLIVEIRA¿, atualmente em atividade na
Central de Processamento Unificado - CPU (Portaria Presidência nº 146/2022), para prestar os
serviços pertinentes à realização do 2º Turno das Eleições Gerais 2022, no Cartório da 11ª Zona
Eleitoral - Pão de Açúcar/AL, apenas nos dias 29 e 30/10/2022, dispensando-a da designação feita
pela Portaria Presidência nº 419/2022, referente aos dias que antecedem a véspera do pleito.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Maceió, 24 de outubro de 2022.
OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Desembargador Presidente

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 505/2022 TRE-AL/PRE/DG/SGP/CODES/SRACF
O DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº
0007979-50.2016.6.02.8000, resolve:

Conceder Promoção Funcional ao Servidor DANIEL CLÓVIS FREITAS PIMENTEL Analista, 
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INFORMAÇÃO Nº 7119 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX

 
 

Informo que foram abertos os seguintes processos
relacionados para a emissão de ordem de fornecimento de
toners: 

 
0010876-41.2022.6.02.8000
0010877-26.2022.6.02.8000
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 27/10/2022, às 22:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1187766 e o código CRC 7AB0EC88.

0004049-14.2022.6.02.8000 1187766v3
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CERTIDÃO

 
Certifico, para os devidos fins, que nesta data registrei

no SIAC - Sistema de Acompanhamento de Contratos, as Atas de
Registro de Preços nº 16-A/2022, 16-B/2022, 16-C/2022 e nº 16-
D/2022, com designação de gestão. Do que, para constar, eu, Sandra
Helena Lima Alexandre, Assistente II da SLC, lavrei a presente
certidão, que segue assinada eletronicamente. 

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 29/10/2022, às 14:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1189182 e o código CRC B8377A92.

0004049-14.2022.6.02.8000 1189182v5
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E-mail - 1191792

Data de Envio: 
  04/11/2022 11:40:06

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    ricardolicio@uol.com.br

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços nº 16-B/2022 - TRE-AL, assinada, para acompanhamento

Mensagem: 
  Bom dia,

Solicito a confirmação do recebimento do e-mail.

Prezada Sra. Vanessa Correa da Rocha,

Encaminho, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 16-B /2022 - TRE/AL(Processo SEI n.º 0004049-
14.2022.6.02.8000), para acompanhamento de suas cláusulas, juntamente com a publicação DOU, na
data de hoje.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765

Anexos:
    Publicação 19-10.pdf
    ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16-B-2022 assinada.pdf
    E_mail_1179820.html
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E-mail - 1191800

Data de Envio: 
  04/11/2022 11:41:22

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    bmlcomercial@hotmail.com

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços nº 16-C/022 - TRE-AL, assinada, para acompanhamento

Mensagem: 
  Bom dia,

Solicito a confirmação do recebimento do e-mail.

Boa tarde,

Encaminho, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 16-C /2022 - TRE/AL(Processo SEI n.º 0004049-
14.2022.6.02.8000), para acompanhamento de suas cláusulas, juntamente com a publicação DOU, na
data de hoje.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

Anexos:
    Publicação 19-10.pdf
    ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 16-C-2022 assinada.pdf
    E_mail_1179847.html
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DESPACHO

Maceió, 04 de novembro de 2022.

À SEIC,

Para eventual atualização do Portal da Transparência.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 04/11/2022, às 11:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1191850 e o código CRC CCB7AA06.

0004049-14.2022.6.02.8000 1191850v1
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