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Memorando nº 1179 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Maceió, 11 de outubro de 2022.

Para: Coordenadoria de Serviços Gerais.
Assunto: Termo de referência. Aquisição. Material para pintura.
Demandas ordinárias. 2022.

 

A Seção de Manutenção e Reparos – SMR elaborou o
Termo de Referência (1173889) cujo objeto é a aquisição de material
de consumo necessário para atender as demandas ordinárias das
Unidades Administrativas do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
tudo conforme quantidade, características e especificações descritas
no Termo de Referência.

 
Desta forma, submeto o referido Termo para análise e

adoção das providências necessárias.
 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 11/10/2022, às 16:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1173887 e o código CRC 9592F3D4.
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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 imediata de material de consumo necessário (material de
pintura) para atender às demandas das Unidades Administrativas e
Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante os
exercícios de 2022 e 2023, conforme quantidades e especificações
descritas no ANEXO ÚNICO deste Termo.
 
2. JUSTIFICATIVA:
Promover o adequado funcionamento das Unidades deste Tribunal,
possibilitando, inclusive, evitar e/ou sanar falhas técnicas que
comprometam as atividades desenvolvidas por esta justiça
especializada.
 
3. DISPOSIÇÕES GERAIS:

a. Os materiais devem ser acondicionados, obrigatoriamente, nas
embalagens originais dos fabricantes.

b. Cada embalagem deverá conter etiqueta com descrição do
material e quantidade.

c. O recebimento provisório dos materiais estará condicionado ao
número de volumes constantes da Nota Fiscal.

d. Não serão aceitos materiais de marcas diversas das adjudicadas
na licitação, sob pena de rejeição liminar dos produtos.

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

 
4. QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES:
As constantes no ANEXO ÚNICO deste Termo.
 
5. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO:
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Pesquisa a cargo da COMAP.
 
6. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
A cargo da COFIN.
 
7. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA:
O material deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado do TRE/AL,
localizada na Rua Coronel Pedro Lima, 230, Jaraguá, Maceió – AL,
CEP: 57022-220, Tel.: (82) 2122-7690 ou (82) 3328-1947, no horário
das 13h00 às 18h00 horas de segunda a quinta-feira e de 07h30 às
12h30 às sextas-feiras, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do
recebimento da Nota de Empenho ou ordem de fornecimento.
 
8. PAGAMENTO:

a. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, somente após o atesto
da Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue com as
Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários;

b. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada
também em um prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu
recebimento;

c. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota
Fiscal o documento que comprove a opção, no modelo
determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.

 
9. PRAZO DE GARANTIA:
180 (cento e oitenta) dias, no mínimo.
 
10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO:
Seção de Manutenção e Reparos.
 
11. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE:

a. O ideal é a aquisição somente de tinta à base de água, cujo
processo de fabricação é menos agressivo ao meio ambiente;

b. O material adquirido devem ser constituídos, quando cabível, no
todo ou e parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável,
conforme ABNT NBR 15448-1 e 15448-2;
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c. As embalagens deverão ter o menor volume possível.

 
12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser
aplicadas cumulativamente:

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

b. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o
limite de 10% (dez por cento), em razão de atraso no
cumprimento do objeto ou na substituição de materiais
desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material;

c. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do
contrato, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total
ou parcial das obrigações assumidas;

d. As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser
impostas cumulativamente com as demais;

e. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as
circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48
(quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o
contraditório e a ampla defesa;

f. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos
valores devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas
judicialmente.

 
 
ANEXO I
 
As tintas devem estar em conformidade com a ABNT NBR
15079:2021, atendendo aos requisitos mínimos de desempenho
previstos pela norma.
Ademais, tanto a empresa fabricante da tinta, quanto o produto,
deverá possuir Atestado de Qualificação pelo Programa Brasileiro da
Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-h), sendo assim
qualificada junto ao Programa Setorial da Qualidade - Tintas
Imobiliárias deste programa.
As especificações, por item, dos produtos a adquirir estão descritas a
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seguir:
 
Item 01: Tinta Látex Acrílica Semi Brilho

Categoria: PREMIUM;
Unidade: LATÃO 18 L. Não serão aceitas embalagens com
quantidade diferente da indicada;
Cor: BRANCO GELO;
Acabamento: SEMIBRILHO;
Rendimento Mínimo Acabado: 100 M²;
Aplicação: Interiores/Exteriores;
Marcas de Referência: SUVINIL (ref. Toque de Luz), CORAL
(ref. Decora Diamante) E SHERWIN WILLIAMS (ref. Metalex
Super Lavável Brilho);
Quantidade para aquisição imediata: 30 unidades.

 
Item 02: Tinta PVA Látex Fosca

Categoria: Premium;
Unidade: Latão 18 L. Não serão aceitas embalagens com
quantidade diferente da indicada;
Cor: Branco Neve;
Acabamento: Fosco;
Rendimento Mínimo Acabado: 120 m²;
Aplicação: Interiores;
Marcas de Referência: SUVINIL (ref. Suvinil Clássica);
Quantidade para aquisição imediata: 60 unidades. 

 
ANEXO II
 
A proposta deverá conter:
a) Atestado de Qualificação pelo Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade do Habitat (PBQP-h), sendo assim qualificada junto ao
Programa Setorial da Qualidade - Tintas Imobiliárias deste programa.
b) Especificações técnicas dos produtos, que comprovem o
atendimento às características indicadas no ANEXO I.
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Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 20/10/2022, às 17:27, 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
1173889 e o código CRC 17D0C24B.

0005784-82.2022.6.02.8000 1173889v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de outubro de 2022.
À SAD.
C/C: COSEG.
 
Senhor Secretário,
 
A SMR procedeu a instrução deste processo de

aquisição de material de consumo, de forma a atender as
demandas ordinárias, de material de pintura, no exercício
corrente e subsequente.

Já com relação aos critérios de
sustentabilidade, esta setorial entende, s.m.j., que não se
deve estabeler critérios de sustentabilidade, além das próprias
especificações dos materiais que serão adquidos, pois o
estabelecimento de critérios sobressalentes, poderiam ensejar
numa restrição de competição, indo de encontro ao principal
princípio do procedimento licitatório que é a busca da solução
mais vantajosa para a Administração, conforme consta do item
11 do Termo de Referência 1173889.

Informo ainda, que a despesa integra o Plano
Anual de Contratações 2022, conforme o Formulário
052 do Anexo Único à Portaria Presidência nº 520/2021,
constante do evento SEI nº 0992236.

Por fim, esta setorial indica que os recursos
orçamentários para a aquisição destes materiais, s.m.j., 
correrão por conta do item 33.90.30.24.0051 - Material para
pintura, que possui o total de R$ 15.105,00 (quinze mil e
cento e cinco reais) disponíveis no orçamento corrente,
conforme informação da COFIN 0940543 do P.A. nº 0002403-
03.2021.6.02.8000. Não sendo suficientes estes recursos,
sugerimos a complementação com os recursos constantes no
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item Material para manutenção de bens imóveis o qual dispõe
de R$ 34.230,00 (trinta e quatro mil, duzentos e trinta reais).

 
Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 20/10/2022, às 17:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1177436 e o código CRC 3CF8CB7B.

0005784-82.2022.6.02.8000 1177436v1
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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.

 

À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Aprovo o Termo de Referência

SMR (doc. 1173889), referente à aquisição imediata de
material de consumo (material de pintura) necessário para
atender às demandas das unidades Administrativas e
Cartorárias do TRE/AL, e evoluo o feito à consideração
superior dessa Diretoria-Geral, em observância ao disposto no
art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017. 

Informo ainda, que a despesa integra o Plano
Anual de Contratações 2022, conforme o Formulário
052 do Anexo Único à Portaria Presidência nº 520/2021,
constante do evento SEI nº 0992236.

Assim, se for da aquiescência de Vossa Senhoria,
peço-lhe vênia para sugerir a remessa do feito à COMAP, para
a instrução de que trata o art. 8º da mencionada Resolução.

 
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
1181542 e o código CRC 4556E88F.

0005784-82.2022.6.02.8000 1181542v1
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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.
À COMAP, 
 
Tendo em vista a aprovação do Termo de

Referência elaborado pela SMR (1173889) pelo Senhor
Secretário de Administração (1181542), encaminho o feito a
essa Coordenadoria, para a instrução de que trata o art. 8º da
Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017. 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 21/10/2022, às 18:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1182353 e o código CRC B1838F29.

0005784-82.2022.6.02.8000 1182353v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de outubro de 2022.

 

À SEIC
 
Senhora Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 1182353, 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 24/10/2022, às 19:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1184112 e o código CRC 6D9ADE13.

0005784-82.2022.6.02.8000 1184112v1
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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 outubro de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aquisição imediata de material de

consumo necessário (material de pintura) para atender às
demandas das Unidades Administrativas e Cartorárias do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante os exercícios
de 2022 e 2023, conforme quantidades e especificações
descritas em Termo de Referência (1173889).

Vieram os autos para as providências contidas no
art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, Despacho GDG -
 1182353.

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, não conseguindo localizar
na plataforma banco de preços contratações com objetos
semelhantes, com idênticas caracteríscas, buscamos em
páginas eletrônicas de lojas especializadas, resultando em um
valor total estimado em R$ 50.861,60 (cinquenta mil
oitocentos e sessenta e um reais e sessenta centavos).

Item Descrição Qtde Valor Unitário Valor
TotalA B C Médio

1
Tinta Látex

Acrílica
 Semi Brilho
- 1184778

30 R$
689,90

R$
683,00

R$
699,90

R$
690,93

R$
20.728,00

2
Tinta PVA

Látex Fosca
- 1184781

60 R$
547,78

R$
459,90

R$
499,00

R$
502,23

R$
30.133,60

Total R$ 50.861,60
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Desta forma, sugerimos, s.m.j, a realização de
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento
na Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº
10.024/2019, com participação exclusiva de microempresas e
empresas de pequeno porte para todos os itens.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 25/10/2022, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1184771 e o código CRC 1B5E4E53.

0005784-82.2022.6.02.8000 1184771v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 

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

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 25/10/2022, às 14:32, 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
1184890 e o código CRC 5F39BD77.

0005784-82.2022.6.02.8000 1184890v2
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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 outubro de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1184771, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 25/10/2022, às 15:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1185021 e o código CRC 03118496.

0005784-82.2022.6.02.8000 1185021v1

Despacho COMAP 1185021         SEI 0005784-82.2022.6.02.8000 / pg. 18



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 26 de outubro de 2022.
Reporto-me ao Despacho SEIC 1184771, para

remeter os presentes autos à SGO/COFIN, para realizar a
reserva de crédito no valor estimado pela SEIC ou, em caso de
insuficiência de dotação destinada à SMR, apresentar quadro
de disponibilidades para deliberação sobre possível
remanejamento entre unidades.

Em paralelo, à SLC, para elaborar a minuta do
edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/10/2022, às 01:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1185452 e o código CRC 30B1CDA0.

0005784-82.2022.6.02.8000 1185452v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de outubro de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1185452).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 26/10/2022, às 08:47, 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
1185501 e o código CRC 54986928.

0005784-82.2022.6.02.8000 1185501v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  26/10/2022 13:55
        ***.769.084-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 PE 287

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

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

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339030 70282 ADM MATMAN

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

26/10/2022 0005784-82.2022.6.02 - 50.861,60

Favorecido

Favorecido não informado.

Descrição

Reserva de crédito referente à aquisição imediata de material de consumo necessário (material de pintura) para
atender às demandas das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante
os exercícios de 2022 e 2023, conforme quantidades e especificações descritas em Termo de Referência (1173889).
Despacho GSAD (1185452).

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

26/10/2022 Inclusão 50.861,60

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

26/10/2022 13:54:35
Operação
Inclusão
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 287/2022 - RO1493.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 26/10/2022, às 14:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1186042 e o código CRC FBB7CCE7.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002222  

 

MINUTA 

 
PROCESSO Nº 0005784-82.2022.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX horas 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando 
aquisição imediata de material de consumo (material de pintura), tudo de acordo com 
requisição promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 
de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com 
suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição imediata de material de consumo 
necessário (material de pintura) para atender às demandas das Unidades Administrativas 
e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante os exercícios de 2022 e 
2023, conforme especificações constantes neste edital e seus anexos. 
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA 
 
2.1.  Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da Nota de Empenho. 

 
2.2.  O prazo de garantia dos materiais deverá ser de, pelo menos, 180 (cento e 
oitenta) dias a contar do recebimento definitivo do material. 

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

 

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

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

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

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

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

2006. 

3.3.   Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

3.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em pro-

cesso de dissolução ou liquidação; 

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

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

gistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções adminis-

trativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e 

assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na 

linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no 

art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova 

redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

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

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

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

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

em seus arts. 42 a 49; 

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

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

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

xos; 

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

posta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

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

lubre 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 cum-

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

para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilida-

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

de julho de 1991. 

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

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

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

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

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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

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

realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 
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4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais 

no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

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

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar des-

classificação no momento da habilitação. 

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

 

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

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

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

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

documentação. 

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

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

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

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

desconexão. 

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

proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

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

negociação e julgamento da proposta. 

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

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
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6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total de cada item ofertado; 

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

cação constante no Anexo I-A; 

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

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

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

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

data de sua apresentação. 

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

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

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

ão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatu-

ra de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da 

lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agen-

tes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos 

ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na 

execução do contrato. 

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

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

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

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

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

contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no 

Termo de Referência. 

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

estas participarão da fase de lances. 

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

os licitantes. 

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

te por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e 

do valor consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item ofertado. 
 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado 

e registrado pelo sistema. 

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

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

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

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

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

final e fechado. 

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

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

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

findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

mento deste prazo. 
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7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

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

atender às exigências de habilitação. 

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

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

campo próprio do sistema. 

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

que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

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

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

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

lances. 

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

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

neste Edital e seus anexos. 

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

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

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

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

fechado. 

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

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

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras; 

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

tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

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

dência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na le-

gislação. 

Minuta de edital (1188414)         SEI 0005784-82.2022.6.02.8000 / pg. 29



 
8 

 

                                          
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

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

dentre as propostas empatadas. 

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

tos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados. 

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

julgamento da proposta. 

 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

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

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

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

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

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

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

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

desclassificação. 

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

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

 
8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 
à totalidade da remuneração. 
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8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

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

que fundamentam a suspeita. 

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

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

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

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

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

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

não aceitação da proposta. 

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

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

te aceita pelo Pregoeiro. 

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

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

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

nova data e horário para a sua continuidade. 

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

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

item 7.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

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

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

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a 

consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 
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9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

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

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

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

qual seja sócio majoritário. 

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

rências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve frau-

de por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas 

Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclas-

sificação. 

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

falta de condição de participação. 

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

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

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

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

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

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

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

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

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

data prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

mentação atualizada. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

salvo aqueles legalmente permitidos. 

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

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

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

somente em nome da matriz. 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

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

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

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica: 

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

dição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicio-

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

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

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

mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de do-

cumento comprobatório de seus administradores; 

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

bação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucur-

sal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 
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a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

tação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal 

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

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

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 

Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de nega-

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

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

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicí-

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

objeto contratual; 

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do lici-

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

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

lei; 

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

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

cumentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do con-

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

ção no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do balan-

ço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
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9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamen-

te posterior à fase de habilitação. 

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

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

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

var a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a cri-

tério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

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

tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das san-

ções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

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

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documen-

tos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a no-

va data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresen-

tá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

mente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habi-

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

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

remanescentes. 

9.10.3. Qualificação técnica:  

9.10.3.1. Tanto a empresa fabricante da tinta, quanto o produto, deverão 
possuir Atestado de Qualificação pelo Programa Brasileiro da Qualidade 
e Produtividade do Habitat (PBQP-h), sendo assim qualificada junto ao 
Programa Setorial da Qualidade - Tintas Imobiliárias deste programa. 
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9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

deverá: 

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

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

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

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

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

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

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

valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

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

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

vínculo à proposta de outro licitante. 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
11 - DOS RECURSOS. 

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

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 
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concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

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

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

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

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

fundamentadamente. 

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

nas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

correr importará a decadência desse direito. 

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

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

mais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarra-

zões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a 

contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata 

dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento. 

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

endereço constante neste Edital. 

 
12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

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

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

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

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 

posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

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

sessão reaberta. 

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

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

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

atualizados. 

 
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

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

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

a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
 
14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 22.11 
deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 
14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital 

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

data de recebimento da impugnação. 

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

do certame. 

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

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

abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

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

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

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

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

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

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

vincularão os participantes e a administração. 

 
15 – DA CONTRATAÇÃO 
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15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de 
entrega em conformidade com este edital. 
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo 
licitante durante a vigência do contrato. 
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 ou 
recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para celebrar o 
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 
partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser enviada por e-mail, no 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Rua Coronel Pedro 
Lima, nº 230, bairro de Jaraguá, Maceió – AL, CEP: 57022-220, tel.: (82) 2122-7690 ou (82) 
3328-1947, durante o seu horário normal de expediente. 
 
16.2. O material será recebido: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscali-
zação, mediante termo circunstanciado. Durante 10 (dez) dias a partir da en-
trega, serão aferidas as especificidades mencionadas no Anexo I-A; 

b) definitivamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do 
prazo de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratu-
ais, observada as prescrições legais. 

16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 

 
16.4. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
16.5. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 

 
16.6.  Em caso de impossibilidade do fornecimento de peças no prazo do item 16.1, 
por motivos alheios à Contratada, desde que devidamente justificado, poderá a 
Administração estipular novo prazo, levando em conta os motivos expostos. 
 
16.7. 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 17. 
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17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

17.1  Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

 
I  não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com 
a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado juntamente com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação 
de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 

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

b) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% 
(dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição de 
materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material; 
 
b) Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas. 
 

17.4.1. Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de parti-
cipação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para lici-
tar ou contratar com a Administração Pública. 
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17.5.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.6.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.7. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.9.  Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas 
em fatos reais e comprovados. 

 
17.10.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para a 
entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, devidamente 
comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido 
de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou 
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições 
do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração. 

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

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

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

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

17.14.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

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

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal, devidamente 
atestada. 

18.1.1. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um 
prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento. 

 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
18.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
        365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%. 

 
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados 
no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674, Natureza da 
Despesa n° 339030 (Material de Consumo). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1.  São obrigações do Contratante: 

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

b)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital; 

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante às condições estabelecidas 
no contrato; 

d) Propiciar o acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências 
para entrega do objeto; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa 
cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos; 

f) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifesta-
da no fornecimento do objeto; 

g) Promover a fiscalização dos serviços sob os aspectos quantitativos e quali-
tativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à 
Contratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medi-
das corretivas por parte desta; 

h) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contrata-
da, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

i) Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação contra-
tual pendente por parte da empresa Contratada, até a devida regularização; 

j) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor espe-
cialmente designado, em conformidade com a legislação, que anotará em re-
gistro próprio todas as ocorrências; 

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

 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. São obrigações da contratada: 

 

a) Responsabilizar-se por todos os impostos, seguros, taxas, encargos, decor-
rentes do objeto do presente instrumento; 
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b) Atender a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nos 
termos da Lei. 

c) Fornecer, na entrega do objeto, todos os manuais técnicos necessários à sua 
utilização plena, bem como estar todos os materiais devidamente embalados. 

d) Indicar nome, e-mail e telefone do profissional que atuará como preposto, 
devendo o mesmo se reportar diretamente ao fiscal do contrato; 

e) Deverá apresentar ao gestor do contrato, quando do envio das faturas para 
pagamento, Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada 
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários; 

f) Anexar à Nota Fiscal, caso a empresa seja optante do SIMPLES o documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Fe-
deral do Brasil; 

g) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na contratação; 

h) Responder por todos os ônus, diretos e indiretos, incidentes no fornecimento 
dos materiais, inclusive aqueles referentes à embalagem, seguros, taxas, fre-
tes, transporte, descarga e demais encargos; 

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

j) Considerar válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

 
22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 
22.1. O ideal é a aquisição somente de tinta à base de água, cujo processo de 
fabricação é menos agressivo ao meio ambiente. 
 
22.2. Os materiais adquiridos devem ser constituídos, quando cabível, no todo ou e 
parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 
15448-2. 
 
22.3. As embalagens deverão ter o menor volume possível. 
 
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

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

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

contratação. 

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

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

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

contratação. 

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

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

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

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

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

dias de expediente na Administração. 

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

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

os princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 
23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

 
23.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, 
do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 

 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações 
e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado em Maceió, 
ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 

 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Descrição dos itens e valores máximos admitidos; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

 
23.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que 
não puderem ser solucionadas administrativamente. 
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Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 

Aquisição imediata de material de consumo necessário (material de pintu-
ra) para atender às demandas das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas durante os exercícios de 2022 e 2023, conforme 
quantidades e especificações descritas no ANEXO I-A deste Edital. 

  

2. JUSTIFICATIVA: 

Promover o adequado funcionamento das Unidades deste Tribunal, possibi-
litando, inclusive, evitar e/ou sanar falhas técnicas que comprometam as atividades 
desenvolvidas por esta justiça especializada. 

  

3. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

a. Os materiais devem ser acondicionados, obrigatoriamente, nas em-
balagens originais dos fabricantes. 

b. Cada embalagem deverá conter etiqueta com descrição do material 
e quantidade. 

c. O recebimento provisório dos materiais estará condicionado ao nú-
mero de volumes constantes da Nota Fiscal. 

d. Não serão aceitos materiais de marcas diversas das adjudicadas na 
licitação, sob pena de rejeição liminar dos produtos. 

e. As notificações poderão ser realizadas por correio eletrônico indica-
do pelo fornecedor, produzindo os mesmos efeitos da notificação via pos-
tal. 

  

4. QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES: 

As constantes no ANEXO ÚNICO deste Termo. 

  

5. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO: 

Pesquisa a cargo da COMAP. 

  

6. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

A cargo da COFIN. 
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7. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: 

O material deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, loca-
lizada na Rua Coronel Pedro Lima, 230, Jaraguá, Maceió – AL, CEP: 57022-220, Tel.: 
(82) 2122-7690 ou (82) 3328-1947, no horário das 13h00 às 18h00 horas de segunda 
a quinta-feira e de 07h30 às 12h30 às sextas-feiras, no prazo de 30 (trinta) dias, a 
contar do recebimento da Nota de Empenho ou ordem de fornecimento. 

  

8. PAGAMENTO: 

a. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, somente após o atesto da Nota Fiscal 
respectiva, a qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Dé-
bitos Fiscais e Previdenciários; 

b. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também 
em um prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento; 

c. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil. 

  

9. PRAZO DE GARANTIA: 

180 (cento e oitenta) dias, no mínimo. 

  

10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: 

Seção de Manutenção e Reparos. 

  

11. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE: 

a. O ideal é a aquisição somente de tinta à base de água, cujo processo 
de fabricação é menos agressivo ao meio ambiente; 

b. O material adquirido devem ser constituídos, quando cabível, no to-
do ou e parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme 
ABNT NBR 15448-1 e 15448-2; 

c. As embalagens deverão ter o menor volume possível. 

  

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes san-
ções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas 
cumulativamente: 
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a. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pe-
quena monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento 
reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

b. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite 
de 10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou 
na substituição de materiais desconformes, calculado sobre o valor atuali-
zado do material; 

c. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, 
em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das 
obrigações assumidas; 

d. As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impos-
tas cumulativamente com as demais; 

e. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circuns-
tâncias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oi-
to) horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla 
defesa; 

f. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores 
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 

 

 
Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXO-
TO, Analista Judiciário, em 20/10/2022, às 17:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 
11.419/2006. 
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                                                              ANEXO I-A 

DESCRIÇÃO DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS 

ITEM               DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 
 VALOR 
MÁXIMO 
UNITÁRIO 

VALOR MÁXIMO 
TOTAL 

01 

Tinta Látex                          
Acrílica Semi Brilho 

• Categoria: PREMIUM; 

• Unidade: LATÃO 18 L. 
Não serão aceitas embala-
gens com quantidade dife-
rente da indicada; 

• Cor: BRANCO GELO; 

• Acabamen-
to: SEMIBRILHO; 

• Rendimento Mínimo 
Acabado: 100 
M²;Aplicação: Interiores/Exte
riores; 

• Marcas de Referên-
cia: SUVINIL (ref. Toque de 
Luz), CORAL (ref. Decora Di-
amante) E SHERWIN WILLI-
AMS (ref. Metalex Super La-
vável Brilho). 

LATÃO 18L 30 R$ 690,93 R$ 20.728,00 

   02 

Tinta PVA Látex Fosca 

• Categoria: Premium; 

• Unidade: Latão 18 L. Não 
serão aceitas embalagens 
com quantidade diferente da 
indicada; 

• Cor: Branco Neve; 

• Acabamento: Fosco; 

• Rendimento Mínimo Acaba-

LATÃO 18L 60 

 

 

R$ 502,23 

 
 

R$ 30.133,60 
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do: 120 m²; 

• Aplicação: Interiores; 

• Marcas de Referên-
cia: SUVINIL (ref. Suvinil 
Clássica). 
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ANEXO II 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO  

Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de 
Identidade 

 

Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  
Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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INFORMAÇÃO Nº 7137 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à aquisição imediata de
material de consumo necessário (material de pintura) para atender às demandas das
Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante
os exercícios de 2022 e 2023, conforme especificações constantes no edital e seus
anexos.

 

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.

 

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

 

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

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

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

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

 

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

 

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

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
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 28/10/2022, às 16:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 03/11/2022, às 13:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1188489 e o código CRC 65B0DE84.

0005784-82.2022.6.02.8000 1188489v2
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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 novembro de 2022.
Reporto-me à Informação 7137, da SLC

(doc. 1188489), acerca da qual nada temos a opor, para
remeter os autos à Assessoria Jurídica, com vista à análise e,
se for o caso, aprovação da minuta do edital (doc. 1188414).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/11/2022, às 13:38, 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
1190455 e o código CRC 12FB7939.

0005784-82.2022.6.02.8000 1190455v1
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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 : 0005784-82.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SMR
ASSUNTO : ANÁLISE MINUTA EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO. MATERIAL DE CONSUMO. MATERIAL DE PINTURA.

 

Parecer nº 1706 / 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 a aquisição de material de consumo – material de
pintura, para atender às demandas das Unidades
Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas durante os exercícios de 2022 e 2023, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração.

 

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

Referência 1173889, objetivando a aquisição de material de
consumo – material de pintura, para atender às demandas das
Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas durante os exercícios de 2022 e
2023, tudo conforme quantidade, características e
especificações descritas no referido Termo de Referência.

 
O Termo de Referência foi aprovado pelo Senhor

Secretário de Administração (1173889).
 
A Seção de Instrução de Contratações recebeu os

autos para realização da pesquisa de preços,
apresentando, por meio do Despacho SEIC 1184771, com base
nos parâmetros de pesquisa, o valor médio da contratação
pretendida, estimado no valor total de R$ 50.861,60
(cinquenta mil oitocentos e sessenta e um reais e sessenta
centavos), conforme detalhamento em quadro-resumo,
sugerindo, por fim, que a aquisição fosse realizada por meio
de Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei nº 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com participação
exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte
para todos os itens.

 
Consta no evento SEI nº 1186041 a reserva de

crédito com valor suficiente para cobrir a despesa objeto
deste procedimento.

 
De posse dos autos, a Seção de Licitações e

Contratos elaborou minuta de edital (1188414), esclarecendo
que o documento foi confeccionado conferindo às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, exclusividade
na participação do certame, em virtude do valor estimado da
aquisição e que foram divulgados no edital os preços orçados
pela administração, como já fundamentado em outros
procedimentos semelhantes, tudo com base no entendimento
do TCU (Acórdão 2.166/2014 – Plenário).
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Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
 
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, que

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

 
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
(1188414). 

 

4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
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Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

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

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

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

 
Dessa forma, sendo os bens em foco catalogados

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

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento

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

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

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

 

Item Questionário
Sim/
Não
N/A

Evento/Observação

FORMALIDADES PRELIMINARES

1

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

SIM  

2
A contratação pretendida
integra o planejamento de
contratações?

SIM 1177436

TERMO DE REFERÊNCIA

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

SIM 1173889

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

SIM 1173889

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

SIM 1173889

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  

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

N/A  

13

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

N/A  

14

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

N/A  

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

N/A  

16

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

N/A  

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

N/A  

18

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

N/A  

19

O Termo de Referência
contempla levantamento de
mercado com análise de outras
soluções de contratação do
serviço?
Ref. Acórdão TCU - Plenário nº
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 1173889

22
O Termo de Referência
contempla requisitos de
sustentabilidade?

 1173889

23
Existe aprovação do Termo de
Referência pela autoridade
competente?

SIM 1181542

24 Foi realizada ampla pesquisa de
preços? SIM 1184771

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 1184771

26
Foi produzida planilha
comparativa com os preços SIM  
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encontrados?

27

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

SIM 1184771

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 1188414

29

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

N/A  

30

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

N/A  

31

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

N/A  

32

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

N/A  

Competitividade

33

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

SIM  

34

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

N/A  

A minuta do edital contém
anexos com planilhas que
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35
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 1188414

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

SIM 1188414

38

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

SIM 1188414

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

SIM 1188414

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
exequibilidade das propostas?

SIM 1188414

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

SIM 1188414

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 1188414

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 1188414

45

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

SIM 1188414

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 1188414

47

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

SIM 1188414

48

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

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 1188414

50

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

N/A  

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

N/A NOTA DE
EMPENHO

52

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

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

SIM 1188414

54

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

N/A  

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
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60

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

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61

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

SIM 1186041

62

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

N/A  

63

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

N/A  

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

face de sua regularidade jurídica, a minuta do edital 1188414,
de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, objetivando a aquisição de material de
consumo – material de pintura, para atender às demandas das
Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas durante os exercícios de 2022 e
2023, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração, conforme as especificações
constantes no Termo de Referência constante do evento SEI
nº 1173889.

 
À superior consideração do Senhor Diretor Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
03/11/2022, às 18:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 03/11/2022, às 18:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1190953 e o código CRC F279C3DC.

0005784-82.2022.6.02.8000 1190953v5
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CONCLUSÃO

Maceió, 04 de novembro 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 1706/2022 (1190953), aprovando a
Minuta de Edital (1188414), submeto o feito à superior
consideração de Vossa Excelência, com vistas a sugerir a
abertura da fase externa do  PREGÃO em sua forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando a aquisição de material de consumo – material de
pintura, para atender às demandas das Unidades
Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas durante os exercícios de 2022 e 2023, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração, conforme as especificações insertas no Termo
de Referência constante do evento SEI nº 1173889.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 04/11/2022, às 08:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1191288 e o código CRC F7E33E6C.
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PROCESSO : 0005784-82.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO : Autorização. Celebração. Pregão ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO POR ITEM.

 

Decisão nº 4851 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 1191288.

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 em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de material de
consumo – material de pintura, para atender às demandas das
Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas durante os exercícios de 2022 e 2023, conforme
as especificações no Termo de Referência (1173889), tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Administração deste
TRE/AL.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos Termos da Minuta constante no evento SEI
(1188414), aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 1706/2022 (1190953) e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
07/11/2022, às 20:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1191822 e o código CRC 8DF8C18D.
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DESPACHO

Maceió, 08 de novembro de 2022.
À SLC, para publicar o aviso de abertura do

certame, na forma autorizada pela Presidência, na Decisão
4851 (doc. 1191822).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/11/2022, às 23:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1194836 e o código CRC 95ECE097.

0005784-82.2022.6.02.8000 1194836v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de novembro de 2022.
À SLC,
 
Em complemento ao Despacho SEIC (1184771),

apresentamos os CATMAT's abaixo, sendo os mais próximos
ao objeto demandando, localizados no Comprasnet, a seguir:

 
Item Descrição CATMAT

1 Tinta Látex Acrílica Semi Brilho 313470
2 Tinta PVA Látex Fosca 229220

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 09/11/2022, às 17:15, 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
1195794 e o código CRC F0CD9E59.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2022 

 

 
PROCESSO Nº 0005784-82.2022.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 28 de novembro de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando aquisição 
imediata de material de consumo (material de pintura), tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro 
de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas 
posteriores alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao 
presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição imediata de material de consumo 
(material de pintura) necessário para atender às demandas das Unidades Administrativas e 
Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante os exercícios de 2022 e 2023, 
conforme especificações constantes neste edital e seus anexos. 
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA 
 
2.1.  Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da Nota de Empenho. 

 
2.2.  O prazo de garantia dos materiais deverá ser de, pelo menos, 180 (cento e oitenta) 
dias a contar do recebimento definitivo do material. 

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

 

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

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

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

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

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

3.3.   Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

1993; 

3.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em pro-

cesso de dissolução ou liquidação; 

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

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

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

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

mento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierár-

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

Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada 

pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

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

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

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

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

seus arts. 42 a 49; 

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

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

seguimento no certame. 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
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c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a pro-

posta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

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

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

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade pre-

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

de 1991. 

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

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

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

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

trutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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

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

transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

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

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

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
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proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incor-

reção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclas-

sificação no momento da habilitação. 

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

 

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

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

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

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

5.2.  O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edi-

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

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

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

sistemas. 

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

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

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

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a ses-

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

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

nexão. 

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

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as pro-

postas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de ne-

gociação e julgamento da proposta. 

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

cado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após 

o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

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

nico, dos seguintes campos: 

a) Valor total de cada item ofertado; 
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b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especifi-

cação constante no Anexo I-A; 

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

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

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

indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

data de sua apresentação. 

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

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

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 

termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 

responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, 

caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do 

contrato. 

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

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

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

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

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

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

rência. 

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 
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7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

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

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 

valor consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item ofertado. 
 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado 

e registrado pelo sistema. 

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

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

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

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

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

e fechado. 

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

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

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

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

prazo. 

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

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

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

verão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediata-

mente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

campo próprio do sistema. 

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

for recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

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

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

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

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

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

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

trônico utilizado para divulgação. 

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

Edital e seus anexos. 

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

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

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

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

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

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

sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras; 

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

tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

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

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

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

tre as propostas empatadas. 

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

nhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor 
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preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes 

das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos com-

plementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados. 

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

da proposta. 

 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

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

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

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

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

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

os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, 

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

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

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

preço manifestamente inexequível. 

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

 
8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 

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

bilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fun-

damentam a suspeita. 

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

gências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
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reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de ante-

cedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

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

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

não aceitação da proposta. 

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

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

aceita pelo Pregoeiro. 

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

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

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

data e horário para a sua continuidade. 

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

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

item 7.24. 

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

bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

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

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

mento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 

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

tes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

seja sócio majoritário. 
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9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocor-

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

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

retas. 

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

de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclas-

sificação. 

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

de condição de participação. 

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

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

se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

cada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurí-

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

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

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

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

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

prevista para recebimento das propostas; 

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

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

caminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documen-

tação atualizada. 

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

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

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

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

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

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

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

sob pena de inabilitação. 

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

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

salvo aqueles legalmente permitidos. 
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9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 

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

les documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 

nome da matriz. 

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

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

provada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

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

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

9.10.1. Habilitação jurídica: 

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada 

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

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

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

mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de docu-

mento comprobatório de seus administradores; 

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

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

filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

creto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

ção de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

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

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

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 
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Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de nega-

tiva, 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 Fa-

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

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

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

cumentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do con-

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do balanço pa-

trimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

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

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

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

todas as demais exigências do edital. 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

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

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

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

Edital sem efeito (1195861)         SEI 0005784-82.2022.6.02.8000 / pg. 80



 
13 

 

                                          
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério 

da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apre-

sentação de justificativa. 

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

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

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

nescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-

se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, 

será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

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

data e horário para a continuidade da mesma. 

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

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

em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habi-

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

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

centes. 

9.10.3. Qualificação técnica:  

9.10.3.1. Tanto a empresa fabricante da tinta, quanto o produto, deverão 
possuir Atestado de Qualificação pelo Programa Brasileiro da Qualidade e 
Produtividade do Habitat (PBQP-h), sendo assim qualificada junto ao Pro-
grama Setorial da Qualidade - Tintas Imobiliárias deste programa. 

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

tante será declarado vencedor. 

 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

sinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
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b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante ven-

cedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 

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

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

for o caso. 

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

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

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

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

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

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

valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

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

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

vínculo à proposta de outro licitante. 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
11 - DOS RECURSOS. 

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

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

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

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

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

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

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

fundamentadamente. 

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

nas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

rer importará a decadência desse direito. 
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11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

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

mentos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

tamento. 

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

endereço constante neste Edital. 

 
12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

res ao encerramento da etapa de lances. 

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

sessão reaberta. 

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

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

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

tidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atuali-

zados. 

 
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

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

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados. 

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

competente homologará o procedimento licitatório.  
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14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
 
14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 23.11 
deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 
14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

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

de recebimento da impugnação. 

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

certame. 

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

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

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

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

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

ponsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

tos no certame. 

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

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

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

vincularão os participantes e a administração. 

 
15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante Nota 
de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de entrega 
em conformidade com este edital. 
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação das condições 
de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 ou recusar-
se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para celebrar o contrato, 
observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das 
sanções cabíveis. 
 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
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16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 
partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser enviada por e-mail, no 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Rua Coronel Pedro Lima, 
nº 230, bairro de Jaraguá, Maceió – AL, CEP: 57022-220, tel.: (82) 2122-7690 ou (82) 3328-
1947, durante o seu horário normal de expediente. 
 
16.2. O material será recebido: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscaliza-
ção, mediante termo circunstanciado. Durante 10 (dez) dias a partir da en-
trega, serão aferidas as especificidades mencionadas no Anexo I-A; 

b) definitivamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do 
prazo de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observada as prescrições legais. 

16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 

 
16.4. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
16.5. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 

 
16.6.  Em caso de impossibilidade do fornecimento de peças no prazo do item 16.1, por 
motivos alheios à Contratada, desde que devidamente justificado, poderá a Administração 
estipular novo prazo, levando em conta os motivos expostos. 
 
16.7. 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 17. 

 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
17.1  Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, 
o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

 
I - não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 
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VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com 
a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado juntamente com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação 
de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 

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

b) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez 
por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição de 
materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material; 
 
c)      Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas. 
 

17.4.1. Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de partici-
pação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública. 

 
17.5.            As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.6.             A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.7.             Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
17.9.   Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
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prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.10.   O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração. 

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

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

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

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

17.14.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

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

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

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal, devidamente 
atestada. 

Edital sem efeito (1195861)         SEI 0005784-82.2022.6.02.8000 / pg. 87



 
20 

 

                                          
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

18.1.1. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um 
prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento. 

 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
18.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
        365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%. 

 
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados no 
Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674, Natureza da Despesa 
n° 339030 (Material de Consumo). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1.  São obrigações do Contratante: 

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

b)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital; 
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c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante às condições estabelecidas no 
contrato; 

d) Propiciar o acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências para 
entrega do objeto; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa 
cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos; 

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

g) Promover a fiscalização dos serviços sob os aspectos quantitativos e qualita-
tivos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à Con-
tratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas 
corretivas por parte desta; 

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

i) Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação contra-
tual pendente por parte da empresa Contratada, até a devida regularização; 

j) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor especi-
almente designado, em conformidade com a legislação, que anotará em registro 
próprio todas as ocorrências; 

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

 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. São obrigações da contratada: 

 

a) Responsabilizar-se por todos os impostos, seguros, taxas, encargos, decor-
rentes do objeto do presente instrumento; 

b) Atender a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nos ter-
mos da Lei. 

c) Fornecer, na entrega do objeto, todos os manuais técnicos necessários à sua 
utilização plena, bem como estar todos os materiais devidamente embalados. 

d) Indicar nome, e-mail e telefone do profissional que atuará como preposto, 
devendo o mesmo se reportar diretamente ao fiscal do contrato; 

e) Deverá apresentar ao gestor do contrato, quando do envio das faturas para 
pagamento, Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada 
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários; 

f) Anexar à Nota Fiscal, caso a empresa seja optante do SIMPLES o documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Fe-
deral do Brasil; 
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g) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na contratação; 

h) Responder por todos os ônus, diretos e indiretos, incidentes no fornecimento 
dos materiais, inclusive aqueles referentes à embalagem, seguros, taxas, fretes, 
transporte, descarga e demais encargos; 

i) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/noti-
ficações enviadas pelo TRE/AL; 

j) Considerar válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

 
22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 
22.1. O ideal é a aquisição somente de tinta à base de água, cujo processo de 
fabricação é menos agressivo ao meio ambiente. 
 
22.2. Os materiais adquiridos devem ser constituídos, quando cabível, no todo ou e 
parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 
15448-2. 
 
22.3. As embalagens deverão ter o menor volume possível. 
 
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

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

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

varão o horário de Brasília – DF. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

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

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

de expediente na Administração. 
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23.8.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afas-

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 
23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

 
23.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, 
do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 

 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações 
e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado em Maceió, 
ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 

 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Descrição dos itens e valores máximos admitidos; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

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

 
 
 
 

Maceió/AL, 09 de novembro de 2022. 
 
 
 
 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 

Aquisição imediata de material de consumo necessário (material de pin-
tura) para atender às demandas das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribu-
nal Regional Eleitoral de Alagoas durante os exercícios de 2022 e 2023, conforme 
quantidades e especificações descritas no ANEXO I-A deste Edital. 

  

2. JUSTIFICATIVA: 

Promover o adequado funcionamento das Unidades deste Tribunal, possibi-
litando, inclusive, evitar e/ou sanar falhas técnicas que comprometam as atividades 
desenvolvidas por esta justiça especializada. 

  

3. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

a. Os materiais devem ser acondicionados, obrigatoriamente, nas em-
balagens originais dos fabricantes. 

b. Cada embalagem deverá conter etiqueta com descrição do material 
e quantidade. 

c. O recebimento provisório dos materiais estará condicionado ao nú-
mero de volumes constantes da Nota Fiscal. 

d. Não serão aceitos materiais de marcas diversas das adjudicadas na 
licitação, sob pena de rejeição liminar dos produtos. 

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

  

4. QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES: 

As constantes no ANEXO ÚNICO deste Termo. 

  

5. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO: 

Pesquisa a cargo da COMAP. 

  

6. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

A cargo da COFIN. 

  

7. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: 
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O material deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, locali-
zada na Rua Coronel Pedro Lima, 230, Jaraguá, Maceió – AL, CEP: 57022-220, Tel.: (82) 
2122-7690 ou (82) 3328-1947, no horário das 13h00 às 18h00 horas de segunda a 
quinta-feira e de 07h30 às 12h30 às sextas-feiras, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 
do recebimento da Nota de Empenho ou ordem de fornecimento. 

  

8. PAGAMENTO: 

a. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, somente após o atesto da Nota Fiscal 
respectiva, a qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débi-
tos Fiscais e Previdenciários; 

b. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também 
em um prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento; 

c. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil. 

  

9. PRAZO DE GARANTIA: 

180 (cento e oitenta) dias, no mínimo. 

  

10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: 

Seção de Manutenção e Reparos. 

  

11. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE: 

a. O ideal é a aquisição somente de tinta à base de água, cujo processo 
de fabricação é menos agressivo ao meio ambiente; 

b. O material adquirido devem ser constituídos, quando cabível, no todo 
ou e parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT 
NBR 15448-1 e 15448-2; 

c. As embalagens deverão ter o menor volume possível. 

  

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

a. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pe-
quena monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento 
reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
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b. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite 
de 10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou 
na substituição de materiais desconformes, calculado sobre o valor atuali-
zado do material; 

c. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, 
em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obri-
gações assumidas; 

d. As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impos-
tas cumulativamente com as demais; 

e. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstân-
cias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) 
horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 

f. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores 
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 

 

 
Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEI-
XOTO, Analista Judiciário, em 20/10/2022, às 17:27, conforme art. 1º, III, "b", da 
Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

DESCRIÇÃO DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS 

ITEM               DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 
 VALOR 
MÁXIMO 
UNITÁRIO 

VALOR MÁXIMO 
TOTAL 

01 

Tinta Látex                          
Acrílica Semi Brilho 

• Categoria: PREMIUM; 

• Unidade: LATÃO 18 L. 
Não serão aceitas embala-
gens com quantidade dife-
rente da indicada; 

• Cor: BRANCO GELO; 

• Acabamento: SEMIBRI-
LHO; 

• Rendimento Mínimo 
Acabado: 100 M²;Aplica-
ção: Interiores/Exteriores; 

• Marcas de Referên-
cia: SUVINIL (ref. Toque de 
Luz), CORAL (ref. Decora Dia-
mante) E SHERWIN WILLI-
AMS (ref. Metalex Super La-
vável Brilho). 

LATÃO 18L 30 R$ 690,93 R$ 20.728,00 

   02 

Tinta PVA Látex Fosca 

• Categoria: Premium; 

• Unidade: Latão 18 L. Não 
serão aceitas embalagens 
com quantidade diferente da 
indicada; 

• Cor: Branco Neve; 

• Acabamento: Fosco; 

• Rendimento Mínimo Aca-
bado: 120 m²; 

LATÃO 18L 60 

 

 

R$ 502,23 

 
 

R$ 30.133,60 
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• Aplicação: Interiores; 

• Marcas de Referência: SU-
VINIL (ref. Suvinil Clássica). 
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ANEXO II 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de 
Identidade 

 

Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  
E-mail  
 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2022 

 

 
PROCESSO Nº 0005784-82.2022.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 1º de dezembro de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando aquisição 
imediata de material de consumo (material de pintura), tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro 
de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas 
posteriores alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao 
presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição imediata de material de consumo 
(material de pintura) necessário para atender às demandas das Unidades Administrativas e 
Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante os exercícios de 2022 e 2023, 
conforme especificações constantes neste edital e seus anexos. 
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA 
 
2.1.  Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da Nota de Empenho. 

 
2.2.  O prazo de garantia dos materiais deverá ser de, pelo menos, 180 (cento e oitenta) 
dias a contar do recebimento definitivo do material. 

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

 

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

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

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

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

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

3.3.   Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

1993; 

3.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em pro-

cesso de dissolução ou liquidação; 

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

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

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

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

mento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierár-

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

Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada 

pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

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

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

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

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

seus arts. 42 a 49; 

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

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

seguimento no certame. 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
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c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a pro-

posta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

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

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

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade pre-

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

de 1991. 

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

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

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

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

trutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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

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

transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

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

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

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
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proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incor-

reção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclas-

sificação no momento da habilitação. 

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

 

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

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

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

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

5.2.  O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edi-

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

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

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

sistemas. 

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

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

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

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a ses-

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

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

nexão. 

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

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as pro-

postas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de ne-

gociação e julgamento da proposta. 

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

cado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após 

o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

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

nico, dos seguintes campos: 

a) Valor total de cada item ofertado; 
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b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especifi-

cação constante no Anexo I-A; 

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

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

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

indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

data de sua apresentação. 

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

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

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 

termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 

responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, 

caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do 

contrato. 

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

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

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

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

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

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

rência. 

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 
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7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

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

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 

valor consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item ofertado. 
 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado 

e registrado pelo sistema. 

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

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

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

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

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

e fechado. 

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

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

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

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

prazo. 

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

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

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

verão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediata-

mente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

campo próprio do sistema. 

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

for recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

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

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

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

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

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

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

trônico utilizado para divulgação. 

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

Edital e seus anexos. 

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

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

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

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

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

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

sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras; 

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

tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

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

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

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

tre as propostas empatadas. 

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

nhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor 
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preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes 

das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos com-

plementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados. 

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

da proposta. 

 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

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

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

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

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

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

os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, 

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

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

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

preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Os preços máximos fixados para os itens licitados são os constantes do Anexo I-A, 
que, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar 
em busca de preços inferiores. 

 
8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 

 
8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequi-

bilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fun-

damentam a suspeita. 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de dili-

gências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
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reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de ante-

cedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta. 

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente 

aceita pelo Pregoeiro. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, 
no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão 
Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-
corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para 
contratação sugerido no ANEXO II. 
8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 7.24. 

8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a ha-

bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumpri-

mento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 

impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguin-

tes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a pro-

ibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócio majoritário. 
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9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocor-

rências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indi-

retas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 

de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclas-

sificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 

de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 

do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-

se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verifi-

cada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurí-

dica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às con-

dições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou en-

caminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documen-

tação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, 

sob pena de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos me-
diante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em rela-
ção à integridade do documento digital. 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 
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9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 

se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aque-

les documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 

nome da matriz. 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for com-

provada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica: 

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condi-

ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada 

à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c)  No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devida-

mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de docu-

mento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averba-

ção no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, 

filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: de-

creto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta-

ção de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a 

todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 
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Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de nega-

tiva, 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 Fa-

zenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a do-

cumentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do con-

trato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regulari-

zação previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição 

no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do balanço pa-

trimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e tra-

balhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou em-

presa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange 

à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 
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regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério 

da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apre-

sentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-

tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes rema-

nescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-

se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, 

será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los 

em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, 

sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habi-

litação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja 

retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanes-

centes. 

9.10.3. Qualificação técnica:  

9.10.3.1. Tanto a empresa fabricante da tinta, quanto o produto, deverão 
possuir Atestado de Qualificação pelo Programa Brasileiro da Qualidade e 
Produtividade do Habitat (PBQP-h), sendo assim qualificada junto ao Pro-
grama Setorial da Qualidade - Tintas Imobiliárias deste programa. 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o lici-

tante será declarado vencedor. 

 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser as-

sinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
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b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante ven-

cedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em considera-

ção no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se 

for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, preva-

lecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os 

valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edi-

tal, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento 

a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

10.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas ao 
objeto desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do 
“SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
11 - DOS RECURSOS. 

 
11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pre-

tende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas ape-

nas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 
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11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recor-

rer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 

também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos ele-

mentos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aprovei-

tamento. 

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 
12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 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 posterio-

res ao encerramento da etapa de lances. 

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, 

fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados con-

tidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atuali-

zados. 

 
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 
13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados. 
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13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  

 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
 
14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 23.11 
deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 
14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data 

de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos res-

ponsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previs-

tos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

 
15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante Nota 
de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de entrega 
em conformidade com este edital. 
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação das condições 
de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 ou recusar-
se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para celebrar o contrato, 
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observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das 
sanções cabíveis. 
 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 
partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser enviada por e-mail, no 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Rua Coronel Pedro Lima, 
nº 230, bairro de Jaraguá, Maceió – AL, CEP: 57022-220, tel.: (82) 2122-7690 ou (82) 3328-
1947, durante o seu horário normal de expediente. 
 
16.2. O material será recebido: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscaliza-
ção, mediante termo circunstanciado. Durante 10 (dez) dias a partir da en-
trega, serão aferidas as especificidades mencionadas no Anexo I-A; 

b) definitivamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do 
prazo de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observada as prescrições legais. 

16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 

 
16.4. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
16.5. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 

 
16.6.  Em caso de impossibilidade do fornecimento de peças no prazo do item 16.1, por 
motivos alheios à Contratada, desde que devidamente justificado, poderá a Administração 
estipular novo prazo, levando em conta os motivos expostos. 
 
16.7. 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 17. 

 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
17.1  Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, 
o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

 
I - não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 
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IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com 
a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado juntamente com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação 
de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

b) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez 
por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição de 
materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material; 
 
c)      Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas. 
 

17.4.1. Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de partici-
pação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública. 

 
17.5.            As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.6.             A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.7.             Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
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17.9.   Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.10.   O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração. 

 
17.11.   Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 

 
17.12.   Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, 
§3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 

 
17.13.   O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
17.13.1. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 

17.14.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

 
17.14.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico 
da Justiça Eleitoral de Alagoas. 
 

17.15.   Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
17.16.   Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO 
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18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal, devidamente 
atestada. 

18.1.1. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um 
prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento. 

 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
18.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
        365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%. 

 
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados no 
Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674, Natureza da Despesa 
n° 339030 (Material de Consumo). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1.  São obrigações do Contratante: 
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a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumpri-
mento das obrigações estabelecidas neste edital; 

b)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital; 

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante às condições estabelecidas no 
contrato; 

d) Propiciar o acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências para 
entrega do objeto; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa 
cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos; 

f) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifestada 
no fornecimento do objeto; 

g) Promover a fiscalização dos serviços sob os aspectos quantitativos e qualita-
tivos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à Con-
tratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas 
corretivas por parte desta; 

h) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, 
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

i) Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação contra-
tual pendente por parte da empresa Contratada, até a devida regularização; 

j) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor especi-
almente designado, em conformidade com a legislação, que anotará em registro 
próprio todas as ocorrências; 

k) Notificar, por escrito, à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições 
no curso de execução do contrato, fixando prazo para sua correção, aplicando, 
se for o caso, as penalidades previstas em lei. 

 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. São obrigações da contratada: 

 

a) Responsabilizar-se por todos os impostos, seguros, taxas, encargos, decor-
rentes do objeto do presente instrumento; 

b) Atender a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nos ter-
mos da Lei. 

c) Fornecer, na entrega do objeto, todos os manuais técnicos necessários à sua 
utilização plena, bem como estar todos os materiais devidamente embalados. 

d) Indicar nome, e-mail e telefone do profissional que atuará como preposto, 
devendo o mesmo se reportar diretamente ao fiscal do contrato; 
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e) Deverá apresentar ao gestor do contrato, quando do envio das faturas para 
pagamento, Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada 
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários; 

f) Anexar à Nota Fiscal, caso a empresa seja optante do SIMPLES o documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Fe-
deral do Brasil; 

g) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na contratação; 

h) Responder por todos os ônus, diretos e indiretos, incidentes no fornecimento 
dos materiais, inclusive aqueles referentes à embalagem, seguros, taxas, fretes, 
transporte, descarga e demais encargos; 

i) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/noti-
ficações enviadas pelo TRE/AL; 

j) Considerar válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

 
22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 
22.1. O ideal é a aquisição somente de tinta à base de água, cujo processo de 
fabricação é menos agressivo ao meio ambiente. 
 
22.2. Os materiais adquiridos devem ser constituídos, quando cabível, no todo ou e 
parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 
15448-2. 
 
22.3. As embalagens deverão ter o menor volume possível. 
 
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

23.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública obser-

varão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atri-

buindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
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23.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-

á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 

de expediente na Administração. 

23.8.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afas-

tamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

23.9.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

 
23.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, 
do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 

 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações 
e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado em Maceió, 
ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 

 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Descrição dos itens e valores máximos admitidos; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

 
23.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 

 
 

Maceió/AL, 14 de novembro de 2022. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 

Aquisição imediata de material de consumo necessário (material de pin-
tura) para atender às demandas das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribu-
nal Regional Eleitoral de Alagoas durante os exercícios de 2022 e 2023, conforme 
quantidades e especificações descritas no ANEXO I-A deste Edital. 

  

2. JUSTIFICATIVA: 

Promover o adequado funcionamento das Unidades deste Tribunal, possibi-
litando, inclusive, evitar e/ou sanar falhas técnicas que comprometam as atividades 
desenvolvidas por esta justiça especializada. 

  

3. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

a. Os materiais devem ser acondicionados, obrigatoriamente, nas em-
balagens originais dos fabricantes. 

b. Cada embalagem deverá conter etiqueta com descrição do material 
e quantidade. 

c. O recebimento provisório dos materiais estará condicionado ao nú-
mero de volumes constantes da Nota Fiscal. 

d. Não serão aceitos materiais de marcas diversas das adjudicadas na 
licitação, sob pena de rejeição liminar dos produtos. 

e. As notificações poderão ser realizadas por correio eletrônico indicado 
pelo fornecedor, produzindo os mesmos efeitos da notificação via postal. 

  

4. QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES: 

As constantes no ANEXO ÚNICO deste Termo. 

  

5. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO: 

Pesquisa a cargo da COMAP. 

  

6. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

A cargo da COFIN. 

  

7. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: 
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O material deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, locali-
zada na Rua Coronel Pedro Lima, 230, Jaraguá, Maceió – AL, CEP: 57022-220, Tel.: (82) 
2122-7690 ou (82) 3328-1947, no horário das 13h00 às 18h00 horas de segunda a 
quinta-feira e de 07h30 às 12h30 às sextas-feiras, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 
do recebimento da Nota de Empenho ou ordem de fornecimento. 

  

8. PAGAMENTO: 

a. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, somente após o atesto da Nota Fiscal 
respectiva, a qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débi-
tos Fiscais e Previdenciários; 

b. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também 
em um prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento; 

c. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil. 

  

9. PRAZO DE GARANTIA: 

180 (cento e oitenta) dias, no mínimo. 

  

10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: 

Seção de Manutenção e Reparos. 

  

11. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE: 

a. O ideal é a aquisição somente de tinta à base de água, cujo processo 
de fabricação é menos agressivo ao meio ambiente; 

b. O material adquirido devem ser constituídos, quando cabível, no todo 
ou e parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT 
NBR 15448-1 e 15448-2; 

c. As embalagens deverão ter o menor volume possível. 

  

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

a. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pe-
quena monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento 
reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
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b. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite 
de 10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou 
na substituição de materiais desconformes, calculado sobre o valor atuali-
zado do material; 

c. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, 
em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obri-
gações assumidas; 

d. As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impos-
tas cumulativamente com as demais; 

e. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstân-
cias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) 
horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 

f. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores 
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 

 

 
Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEI-
XOTO, Analista Judiciário, em 20/10/2022, às 17:27, conforme art. 1º, III, "b", da 
Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

DESCRIÇÃO DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS 

ITEM               DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 
 VALOR 
MÁXIMO 
UNITÁRIO 

VALOR MÁXIMO 
TOTAL 

01 

Tinta Látex                          
Acrílica Semi Brilho 

• Categoria: PREMIUM; 

• Unidade: LATÃO 18 L. 
Não serão aceitas embala-
gens com quantidade dife-
rente da indicada; 

• Cor: BRANCO GELO; 

• Acabamento: SEMIBRI-
LHO; 

• Rendimento Mínimo 
Acabado: 100 M²;Aplica-
ção: Interiores/Exteriores; 

• Marcas de Referên-
cia: SUVINIL (ref. Toque de 
Luz), CORAL (ref. Decora Dia-
mante) E SHERWIN WILLI-
AMS (ref. Metalex Super La-
vável Brilho). 

LATÃO 18L 30 R$ 690,93 R$ 20.728,00 

   02 

Tinta PVA Látex Fosca 

• Categoria: Premium; 

• Unidade: Latão 18 L. Não 
serão aceitas embalagens 
com quantidade diferente da 
indicada; 

• Cor: Branco Neve; 

• Acabamento: Fosco; 

• Rendimento Mínimo Aca-
bado: 120 m²; 

LATÃO 18L 60 

 

 

R$ 502,23 

 
 

R$ 30.133,60 
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• Aplicação: Interiores; 

• Marcas de Referência: SU-
VINIL (ref. Suvinil Clássica). 
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ANEXO II 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de 
Identidade 

 

Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  
E-mail  
 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de novembro de 2022.
À AJ-DG,
Solicitando a ratificação da inclusão do item 10.8

no edital (evento SEI 1198136), usualmente utilizado em 
nossos editais, que busca  resolver eventual conflito na
descrição dos itens.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 14/11/2022, às 08:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1198137 e o código CRC FB56D1CC.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2022 

 

 
PROCESSO Nº 0005784-82.2022.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 1º de dezembro de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando aquisição 
imediata de material de consumo (material de pintura), tudo de acordo com requisição 
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro 
de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas 
posteriores alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao 
presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição imediata de material de consumo 
(material de pintura) necessário para atender às demandas das Unidades Administrativas e 
Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante os exercícios de 2022 e 2023, 
conforme especificações constantes neste edital e seus anexos. 
 
2 – DOS PRAZOS DE ENTREGA E DE GARANTIA 
 
2.1.  Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do 
recebimento da Nota de Empenho. 

 
2.2.  O prazo de garantia dos materiais deverá ser de, pelo menos, 180 (cento e oitenta) 
dias a contar do recebimento definitivo do material. 

 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 

Edital do Pregão Eletrônico nº 99/2022 assinado (1198139)         SEI 0005784-82.2022.6.02.8000 / pg. 128



 
2 

 

                                          
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 

 

3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2.  Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pe-

queno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, 

de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreende-

dor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

3.3.   Não poderão participar desta licitação os interessados: 

3.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

3.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

3.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

3.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 

1993; 

3.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em pro-

cesso de dissolução ou liquidação; 

3.3.6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magis-

trados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, 

assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessora-

mento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierár-

quica da área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da 

Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada 

pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em 

seus arts. 42 a 49; 

a.1) Como esta licitação prevê a participação exclusiva de microempresas e 

empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o pros-

seguimento no certame. 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
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c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a pro-

posta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalu-

bre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na con-

dição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição; 

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumpri-

mento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade pre-

vistas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho 

de 1991. 

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a par-

ticipação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

4.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraes-

trutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

4.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do pro-

vedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos de-

correntes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

4.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
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proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incor-

reção ou aqueles se tornem desatualizados. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclas-

sificação no momento da habilitação. 

 
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

5.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

5.2.  O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edi-

tal, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3.  Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

5.4.  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, §1º da LC nº 123, de 2006. 

5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a ses-

são pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desco-

nexão. 

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as pro-

postas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de ne-

gociação e julgamento da proposta. 

5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classifi-

cado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após 

o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrô-

nico, dos seguintes campos: 

a) Valor total de cada item ofertado; 
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b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especifi-

cação constante no Anexo I-A; 

6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

6.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previ-

denciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou 

indiretamente no fornecimento dos bens. 

6.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer al-

teração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação. 

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regên-

cia de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União 

e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de 

prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 

termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 

responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, 

caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do 

contrato. 

 
7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES. 

 
7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema ele-

trônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Refe-

rência. 

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo 

em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 
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7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 

por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 

valor consignado no registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total de cada item ofertado. 
 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado 

e registrado pelo sistema. 

7.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

7.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto 

e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final 

e fechado. 

7.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

7.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 

autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores 

àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso 

até o encerramento deste prazo. 

7.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o má-

ximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será 

sigiloso até o encerramento deste prazo. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final 

e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 

prazo. 

7.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício 

da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às 

exigências de habilitação. 
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7.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores de-

verão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada imediata-

mente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar. 

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo 

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

7.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

7.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo su-

perior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 

vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio ele-

trônico utilizado para divulgação. 

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste 

Edital e seus anexos. 

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

7.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classifi-

cação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de 

lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

7.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 

sucessivamente, aos bens produzidos: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras; 

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

7.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdên-

cia Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico den-

tre as propostas empatadas. 

7.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encami-

nhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor 
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preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes 

das previstas neste Edital. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após 

a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos com-

plementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste 

Edital e já apresentados. 

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento 

da proposta. 

 
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 
8.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua proposta, 

os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB n. 971, 

de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação. 

8.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final supe-

rior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível. 

8.3.1. Os preços máximos fixados para os itens licitados são os constantes do Anexo I-A, 
que, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar 
em busca de preços inferiores. 

 
8.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios ou 
de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 
propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 

 
8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequi-

bilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fun-

damentam a suspeita. 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de dili-

gências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
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reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de ante-

cedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

8.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta. 

8.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente 

aceita pelo Pregoeiro. 

8.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, 
no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão 
Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-
corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para 
contratação sugerido no ANEXO II. 
8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

8.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 7.24. 

8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a ha-

bilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
9 – DA HABILITAÇÃO. 

 
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumpri-

mento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que 

impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguin-

tes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a pro-

ibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual 

seja sócio majoritário. 
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9.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocor-

rências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indi-

retas. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas 

de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclas-

sificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 

de condição de participação. 

9.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência 

do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-

se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

9.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verifi-

cada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurí-

dica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

9.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às con-

dições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou en-

caminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documen-

tação atualizada. 

9.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita 

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, 

sob pena de inabilitação. 

9.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos me-
diante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em rela-
ção à integridade do documento digital. 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, 

salvo aqueles legalmente permitidos. 
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9.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e 

se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aque-

les documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em 

nome da matriz. 

9.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças 

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for com-

provada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

9.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica: 

a)  No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condi-

ção de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada 

à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c)  No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devida-

mente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de docu-

mento comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averba-

ção no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, 

filial ou agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação 

dos seus administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: de-

creto de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresenta-

ção de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a 

todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas 

administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da 
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Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do 

Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de nega-

tiva, 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 Fa-

zenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

9.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena 

de inabilitação. 

9.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a do-

cumentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do con-

trato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regulari-

zação previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição 

no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do balanço pa-

trimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e tra-

balhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou em-

presa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

9.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange 

à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 
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regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério 

da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apre-

sentação de justificativa. 

9.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subi-

tem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes rema-

nescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-

se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, 

será concedido o mesmo prazo para regularização. 

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a continuidade da mesma. 

9.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los 

em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

9.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, 

sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habi-

litação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja 

retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanes-

centes. 

9.10.3. Qualificação técnica:  

9.10.3.1. Tanto a empresa fabricante da tinta, quanto o produto, deverão 
possuir Atestado de Qualificação pelo Programa Brasileiro da Qualidade e 
Produtividade do Habitat (PBQP-h), sendo assim qualificada junto ao Pro-
grama Setorial da Qualidade - Tintas Imobiliárias deste programa. 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o lici-

tante será declarado vencedor. 

 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, 

sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser as-

sinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 
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b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante ven-

cedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total de cada item ofertado. 

10.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em considera-

ção no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se 

for o caso. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, 

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

10.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, preva-

lecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os 

valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

10.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edi-

tal, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento 

a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

10.6.  A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

10.8. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas ao 
objeto desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do 
“SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
11 - DOS RECURSOS. 

 
11.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pre-

tende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

11.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas ape-

nas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

Edital do Pregão Eletrônico nº 99/2022 assinado (1198139)         SEI 0005784-82.2022.6.02.8000 / pg. 141



 
15 

 

                                          
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recor-

rer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo 

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões 

também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do 

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos ele-

mentos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aprovei-

tamento. 

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

 
12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 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 posterio-

res ao encerramento da etapa de lances. 

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, 

fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados con-

tidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atuali-

zados. 

 
13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 
13.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 

regular decisão dos recursos apresentados. 
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13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente homologará o procedimento licitatório.  

 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
 
14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, 

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço discriminado no item 23.11 
deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 
14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data 

de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos res-

ponsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previs-

tos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

 
15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante Nota 
de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazos de entrega 
em conformidade com este edital. 
 
15.2. Antes da Emissão da Nota de Empenho será exigida a comprovação das condições 
de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 15.2 ou recusar-
se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para celebrar o contrato, 

Edital do Pregão Eletrônico nº 99/2022 assinado (1198139)         SEI 0005784-82.2022.6.02.8000 / pg. 143



 
17 

 

                                          
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das 
sanções cabíveis. 
 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a 
partir do recebimento da Nota de Empenho, que poderá ser enviada por e-mail, no 
Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Rua Coronel Pedro Lima, 
nº 230, bairro de Jaraguá, Maceió – AL, CEP: 57022-220, tel.: (82) 2122-7690 ou (82) 3328-
1947, durante o seu horário normal de expediente. 
 
16.2. O material será recebido: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscaliza-
ção, mediante termo circunstanciado. Durante 10 (dez) dias a partir da en-
trega, serão aferidas as especificidades mencionadas no Anexo I-A; 

b) definitivamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, 
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do 
prazo de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, 
observada as prescrições legais. 

16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 

 
16.4. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
16.5. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 

 
16.6.  Em caso de impossibilidade do fornecimento de peças no prazo do item 16.1, por 
motivos alheios à Contratada, desde que devidamente justificado, poderá a Administração 
estipular novo prazo, levando em conta os motivos expostos. 
 
16.7. 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 17. 

 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
17.1  Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, 
o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

 
I - não entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 
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IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 

VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com 
a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado juntamente com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita a aplicação 
de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 

 
a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta, 
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 

b) Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite de 10% (dez 
por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou na substituição de 
materiais desconformes, calculado sobre o valor atualizado do material; 
 
c)      Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, em razão de 
recusa ou de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas. 
 

17.4.1. Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de partici-
pação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública. 

 
17.5.            As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 
17.6.             A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela CONTRATADA, 
assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.7.             Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.8.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
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17.9.   Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos reais e comprovados. 

 
17.10.   O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração. 

 
17.11.   Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 

 
17.12.   Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 86, 
§3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 

 
17.13.   O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
17.13.1. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 

17.14.  No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar 
multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no devido prazo, o 
índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

 
17.14.1.  A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito 
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico 
da Justiça Eleitoral de Alagoas. 
 

17.15.   Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
17.16.   Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
18 - DO PAGAMENTO 
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18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal, devidamente 
atestada. 

18.1.1. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um 
prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento. 

 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a penalidades 
eventualmente aplicadas. 
 
18.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada pagamento, fará as 
retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento que 
comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
        365   365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%. 

 
19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
19.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, alocados no 
Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674, Natureza da Despesa 
n° 339030 (Material de Consumo). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1.  São obrigações do Contratante: 
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a) Proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumpri-
mento das obrigações estabelecidas neste edital; 

b)  Executar a fiscalização e controle na entrega do objeto deste edital; 

c) Efetuar o pagamento à Contratada, consoante às condições estabelecidas no 
contrato; 

d) Propiciar o acesso dos profissionais da Contratada às suas dependências para 
entrega do objeto; 

e) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados 
pela Contratada, proporcionando todas as condições para que a mesma possa 
cumprir suas obrigações dentro dos prazos estabelecidos; 

f) Comunicar imediatamente à Contratada qualquer irregularidade manifestada 
no fornecimento do objeto; 

g) Promover a fiscalização dos serviços sob os aspectos quantitativos e qualita-
tivos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à Con-
tratada as ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam medidas 
corretivas por parte desta; 

h) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela Contratada, 
de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 

i) Suspender o pagamento da Nota Fiscal sempre que houver obrigação contra-
tual pendente por parte da empresa Contratada, até a devida regularização; 

j) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor especi-
almente designado, em conformidade com a legislação, que anotará em registro 
próprio todas as ocorrências; 

k) Notificar, por escrito, à Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições 
no curso de execução do contrato, fixando prazo para sua correção, aplicando, 
se for o caso, as penalidades previstas em lei. 

 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. São obrigações da contratada: 

 

a) Responsabilizar-se por todos os impostos, seguros, taxas, encargos, decor-
rentes do objeto do presente instrumento; 

b) Atender a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nos ter-
mos da Lei. 

c) Fornecer, na entrega do objeto, todos os manuais técnicos necessários à sua 
utilização plena, bem como estar todos os materiais devidamente embalados. 

d) Indicar nome, e-mail e telefone do profissional que atuará como preposto, 
devendo o mesmo se reportar diretamente ao fiscal do contrato; 

Edital do Pregão Eletrônico nº 99/2022 assinado (1198139)         SEI 0005784-82.2022.6.02.8000 / pg. 148



 
22 

 

                                          
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

e) Deverá apresentar ao gestor do contrato, quando do envio das faturas para 
pagamento, Nota Fiscal respectiva, a qual deverá ser entregue acompanhada 
das Certidões Negativas de Débitos Fiscais e Previdenciários; 

f) Anexar à Nota Fiscal, caso a empresa seja optante do SIMPLES o documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Fe-
deral do Brasil; 

g) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na contratação; 

h) Responder por todos os ônus, diretos e indiretos, incidentes no fornecimento 
dos materiais, inclusive aqueles referentes à embalagem, seguros, taxas, fretes, 
transporte, descarga e demais encargos; 

i) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/noti-
ficações enviadas pelo TRE/AL; 

j) Considerar válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

 
22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 
22.1. O ideal é a aquisição somente de tinta à base de água, cujo processo de 
fabricação é menos agressivo ao meio ambiente. 
 
22.2. Os materiais adquiridos devem ser constituídos, quando cabível, no todo ou e 
parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT NBR 15448-1 e 
15448-2. 
 
22.3. As embalagens deverão ter o menor volume possível. 
 
23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

23.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

23.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública obser-

varão o horário de Brasília – DF. 

23.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros 

ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 

jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atri-

buindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

23.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

23.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
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23.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

23.7.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-

á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias 

de expediente na Administração. 

23.8.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afas-

tamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

23.9.  Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
23.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

 
23.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
23.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, 
do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 

 
23.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações 
e Contratos, no endereço especificado no item 23.11, no caso de ser retirado em Maceió, 
ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 

 
23.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Descrição dos itens e valores máximos admitidos; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 

 
23.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 

 
 

Maceió/AL, 14 de novembro de 2022. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 

 

Edital do Pregão Eletrônico nº 99/2022 assinado (1198139)         SEI 0005784-82.2022.6.02.8000 / pg. 150



 
24 

 

                                          
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO: 

Aquisição imediata de material de consumo necessário (material de pin-
tura) para atender às demandas das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribu-
nal Regional Eleitoral de Alagoas durante os exercícios de 2022 e 2023, conforme 
quantidades e especificações descritas no ANEXO I-A deste Edital. 

  

2. JUSTIFICATIVA: 

Promover o adequado funcionamento das Unidades deste Tribunal, possibi-
litando, inclusive, evitar e/ou sanar falhas técnicas que comprometam as atividades 
desenvolvidas por esta justiça especializada. 

  

3. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

a. Os materiais devem ser acondicionados, obrigatoriamente, nas em-
balagens originais dos fabricantes. 

b. Cada embalagem deverá conter etiqueta com descrição do material 
e quantidade. 

c. O recebimento provisório dos materiais estará condicionado ao nú-
mero de volumes constantes da Nota Fiscal. 

d. Não serão aceitos materiais de marcas diversas das adjudicadas na 
licitação, sob pena de rejeição liminar dos produtos. 

e. As notificações poderão ser realizadas por correio eletrônico indicado 
pelo fornecedor, produzindo os mesmos efeitos da notificação via postal. 

  

4. QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES: 

As constantes no ANEXO ÚNICO deste Termo. 

  

5. VALOR ESTIMADO DA AQUISIÇÃO: 

Pesquisa a cargo da COMAP. 

  

6. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

A cargo da COFIN. 

  

7. LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: 
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O material deverá ser entregue na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, locali-
zada na Rua Coronel Pedro Lima, 230, Jaraguá, Maceió – AL, CEP: 57022-220, Tel.: (82) 
2122-7690 ou (82) 3328-1947, no horário das 13h00 às 18h00 horas de segunda a 
quinta-feira e de 07h30 às 12h30 às sextas-feiras, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar 
do recebimento da Nota de Empenho ou ordem de fornecimento. 

  

8. PAGAMENTO: 

a. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, somente após o atesto da Nota Fiscal 
respectiva, a qual deverá ser entregue com as Certidões Negativas de Débi-
tos Fiscais e Previdenciários; 

b. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também 
em um prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento; 

c. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à Nota Fiscal o 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil. 

  

9. PRAZO DE GARANTIA: 

180 (cento e oitenta) dias, no mínimo. 

  

10. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO: 

Seção de Manutenção e Reparos. 

  

11. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE: 

a. O ideal é a aquisição somente de tinta à base de água, cujo processo 
de fabricação é menos agressivo ao meio ambiente; 

b. O material adquirido devem ser constituídos, quando cabível, no todo 
ou e parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, conforme ABNT 
NBR 15448-1 e 15448-2; 

c. As embalagens deverão ter o menor volume possível. 

  

12. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 

a. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pe-
quena monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento 
reiterado das faltas ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
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b. Multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, até o limite 
de 10% (dez por cento), em razão de atraso no cumprimento do objeto ou 
na substituição de materiais desconformes, calculado sobre o valor atuali-
zado do material; 

c. Multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor integral do contrato, 
em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obri-
gações assumidas; 

d. As sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser impos-
tas cumulativamente com as demais; 

e. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstân-
cias do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) 
horas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 

f. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores 
devidos à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 

 

 
Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEI-
XOTO, Analista Judiciário, em 20/10/2022, às 17:27, conforme art. 1º, III, "b", da 
Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

DESCRIÇÃO DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS 

ITEM               DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 
 VALOR 
MÁXIMO 
UNITÁRIO 

VALOR MÁXIMO 
TOTAL 

01 

Tinta Látex                          
Acrílica Semi Brilho 

• Categoria: PREMIUM; 

• Unidade: LATÃO 18 L. 
Não serão aceitas embala-
gens com quantidade dife-
rente da indicada; 

• Cor: BRANCO GELO; 

• Acabamento: SEMIBRI-
LHO; 

• Rendimento Mínimo 
Acabado: 100 M²;Aplica-
ção: Interiores/Exteriores; 

• Marcas de Referên-
cia: SUVINIL (ref. Toque de 
Luz), CORAL (ref. Decora Dia-
mante) E SHERWIN WILLI-
AMS (ref. Metalex Super La-
vável Brilho). 

LATÃO 18L 30 R$ 690,93 R$ 20.728,00 

   02 

Tinta PVA Látex Fosca 

• Categoria: Premium; 

• Unidade: Latão 18 L. Não 
serão aceitas embalagens 
com quantidade diferente da 
indicada; 

• Cor: Branco Neve; 

• Acabamento: Fosco; 

• Rendimento Mínimo Aca-
bado: 120 m²; 

LATÃO 18L 60 

 

 

R$ 502,23 

 
 

R$ 30.133,60 
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• Aplicação: Interiores; 

• Marcas de Referência: SU-
VINIL (ref. Suvinil Clássica). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edital do Pregão Eletrônico nº 99/2022 assinado (1198139)         SEI 0005784-82.2022.6.02.8000 / pg. 155



 
29 

 

                                          
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

ANEXO II 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. de 
Identidade 

 

Orgão Expedidor  
CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  
E-mail  
 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 14/11/2022 08:49:31 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Característica Forma de Realização Modo de Disputa
Pregão 00099/2022 Tradicional Eletrônico Aberto/Fechado

Lei
Lei nº 10.520/2002

Nº do Processo
0005784-82.2022   

 
Valor Total da Compra (R$) Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

50.861,60 2 2 0

 Obras ou Serviços de Engenharia
 
Objeto

Aquisição imediata de material de consumo (material de pintura) necessário para atender às demandas das Unidades 
Administrativas e Cartorárias do TRE-AL, conforme especificações constantes no edital e seus anexos. 

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
087.912.284-68 OTAVIO LEAO PRAXEDES Ordenador de Despesas/presid

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Data da Publicação/Divulgação
17/11/2022

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 17/11/2022 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Av. Aristeu de Andrade, Nº 377

Bairro
Farol
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 14/11/2022 08:49:48 

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 Característica Forma de Realização Modo de Disputa
Pregão 00099/2022 Tradicional Eletrônico Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Material 313470 - Tinta Acrílica
Unidade de Fornecimento
Lata 18 L
Descrição Detalhada

Tinta Acrílica Tipo Acabamento: Semi-Brilho , Cor: Branco Gelo

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
30 Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 20.728,00

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 30

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

25/10/2022 20.490,00 Coral 47.960.950/0001-21 MAGAZINE LUIZA S/A

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 Característica Forma de Realização Modo de Disputa
Pregão 00099/2022 Tradicional Eletrônico Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
2 Material 229220 - Tinta Pintura Predial
Unidade de Fornecimento
Lata 18 L
Descrição Detalhada

Tinta Pintura Predial Aspecto Físico: Líquido , Método Aplicação: Rolo/Pincel E Vassoura Pelo Macio , Composição 
Básica: Água E Pva - Policloreto De Vinila , Aplicação: Interna , Tipo Acabamento: Fosco , Diluente Indicado: Água 
Potável , Cor: Branco Neve , Superfície Aplicação: Massa Corrida

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
60 Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 30.133,60

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega Quantidade
27855 - Maceió/AL 60

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

25/10/2022 32.866,80 Suvinil 47.960.950/0001-21 MAGAZINE LUIZA S/A

Item Anterior Ir para o Item: 2  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2022NE000491, emitida em 07/11/2022. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: FORMALTA IND. E COM. DE ARTS. MILITARES EIRELI: Objeto: Fornecimento de
distintivos funcionais, porta-carteiras e insígnias de lapela (bottons) - Ata n.º TRF2-ARP-
2022/000073. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 10.024/19 e
7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido: 168413. Elemento de
despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 27.644,40. Proc. nº TRF2-EOF-2022/00020.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo nº 0271334-15.2021.4.03.8000; Espécie: Ata de Registro de Preços nº
12.015.10.2022, firmada em 11/11/2022; Órgão: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª
REGIÃO, CNPJ nº 59.949.362/0001-76; Fornecedora: M. E. CAMPOS DE MAGALHÃES &
DECORAÇÕES, CNPJ nº 28.897.854/0001-31; Objeto: Registro de Preços para contratação
dos serviços especializados de reparos dos painéis das estações de trabalho em uso neste
Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com fornecimento de tecido com tratamento
antichamas ou fogo-retardante, espuma de acolchoamento e demais insumos, necessários
à substituição do revestimento, que se encontra deteriorado em razão do desgaste natural
da ação do tempo; Validade: 12 meses, a partir da data de sua assinatura; Valor Total: R$
359.794,90; Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico nº 024/2022-RP, com fundamento
no artigo 15, da Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02, Decreto nº 7.892/13, Decreto nº
10.024/19, Lei Complementar n° 123/06, Decreto n° 8.538/15 e Decreto nº 7.746/12;
Signatários: pelo TRF 3ª Região, o Sr. Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral e, pela
Fornecedora, o Sr. Marcio Emilio Campos de Magalhães, Proprietário.
.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 46/2022 - UASG 90030

Nº Processo: 0007827-03.2022. Objeto: Fornecimento de 7 (sete) placas PCI
Express de captura e reprodução, com 4 conexões 3G-SDI SD/HD de até 1080p60 de 12
bits, independentes, bidirecionais e configuráveis, para uso no sistema de contingência da
operação de áudio e vídeo das sessões e eventos do TRF4.. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 17/11/2022 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-
00046-2022. Entrega das Propostas: a partir de 17/11/2022 às 11h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 30/11/2022 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 - 16/11/2022) 90030-00001-2022NE500106

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 45/2022 - UASG 90030

Nº Processo: 0003036-88.2022. Objeto: Prestação de serviços de manutenção
preventiva e corretiva do sistema de detecção de alarme de incêndio instalado no edifício
anexo do TRF4.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 17/11/2022 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/90030-5-00045-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 17/11/2022 às 11h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 30/11/2022
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 - 14/11/2022) 90030-00001-2022NE500106

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 56/2022

O Pregoeiro do TRF da 5ª Região torna público o resultado de julgamento do
recurso administrativo, referente ao Pregão Eletrônico nº 56/2022 (PAV SEI nº 0008104-
82.2022.4.05.7000), impetrado pela empresa FRANCIDALVA SOUZA CARDOSO 95954147191
(CNPJ nº 29.942.841/0001-08) contra a habilitação da empresa CROMA EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS EIRELI (CNPJ nº 11.855.692/0001-76), para o item 01, cujo objeto é a aquisição
de aparelhos telefônicos móveis digitais 4/5G (Smartphones) para o Tribunal Regional
Federal da 5ª Região. O Exmo. Sr. Desembargador Presidente do Tribunal Regional Federal
da 5ª Região exarou a seguinte decisão: "Acolho, com esteio no art. 50, parágrafo 1º, da
lei 9.784/99, os termos do Parecer da Assessoria Jurídica da Presidência 163/2022, para: (a)
conhecer o recurso interposto pela empresa/empresária Francidalva Souza Cardoso
959.541.471-91 ME, tendo em vista a sua tempestividade e regularidade formal, e, no
mérito, negar-lhe provimento; (b) adjudicar o Item 01 do Pregão Eletrônico 56/2022 à
empresa Croma Equipamentos e Serviços Eireli; (c) homologar o resultado da licitação; e,
(d) encaminhar os autos à Secretaria Administrativa, para conhecimento e cumprimento
desta decisão."

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 16/11/2022) 090031-00001-2022NE099999

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6ª REGIÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 069/2022. CONTRATANTE: União, por meio da Justiça Federal de
Primeiro Grau em Minas Gerais. CONTRATADA: ABREU CORREA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA. OBJETO: elaboração de projetos para prevenção e combate a
incêndio e pânico e emissão de AVCB para a subseção judiciária de Viçosa/MG. Valor:
R$ 14.500,00. VIGÊNCIA: 16/11/2022 a 31/08/2023. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de
Empenho nº 2022NE851, emitida em 28/10/2022, Programa de Trabalho Julgamento de
Causas na Justiça Federal-Nacional (PTRES 168312), natureza de despesa: 339039-05.
BASE LEGAL: Processo eletrônico nº 0012311-21.2022.4.01.8008 e Lei 8.666/93. DATA
DE ASSINATURA: em 11/11/2022, pelo Diretor da Secretaria Administrativa, Dr.
Maurício Amorim de Albuquerque, pela Contratante; e, em 16/11/2022, pelo Sr. Flávio
Luiz Corrêa, para a Contratada, ambos por meio digital.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 072/2022. CONTRATANTE: União, por meio do Tribunal Regional
Federal da 6ª Região. CONTRATADA: DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA. OBJETO:
Manutenção em grupo motor-gerador para o Datacenter do TRF6. Valor: R$ 23.306,14.
VIGÊNCIA: 12 meses a partir da data da assinatura. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Nota de
Empenho nº 2022NE020, Programa de Trabalho Julgamento de Causas na Justiça Fe d e r a l -
Nacional (PTRES 205444), natureza de despesa: 339039-17. BASE LEGAL: Processo
eletrônico nº 0000094-29.2022.4.06.8000 e Lei 8.666/93. DATA DE ASSINATURA: em
16/11/2022, pelo Diretor-Geral, Dr. Edmundo Veras dos Santos Filho, pela Contratante; e
pelos Srs. Adilson Fernandes dos Santos e Roberto Galinari da Costa Faria, para a
Contratada, todos por meio digital.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO N. 0000094-29.2022.4.06.8000
OBJETO: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em grupo motor-
gerador, marca Cummins Brasil Ltda., responsável por manter o funcionamento do
Datacenter do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. CONTRATADA: DISTRIBUIDORA
CUMMINS MINAS LTDA. - CNPJ: 19.859.784/0001-36. BASE LEGAL: Art. 25, I, da Lei
8.666/93. RATIFICACAO: Em 14/11/2022, por Edmundo Veras dos Santos Filho- Diretor
Geral.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 35/2019; Processo SEI nº 0011380-
47.2022.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e alterações
posteriores e nas Cláusulas Segunda e Treze do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL,
e a empresa DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 05.917.540/0001-58; Objeto: prorrogação do Contrato, que trata da prestação de
serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos não
atendidos pelas companhias aéreas credenciadas, por 12 (doze) meses, incluindo o
acréscimo efetuado pelo Quarto Termo Aditivo ao Contrato na nova vigência contratual;
Valor global: R$ 225.492,88 (duzentos e vinte e cinco mil e quatrocentos e noventa e dois
reais e oitenta e oito centavos). Assinatura: 11/11/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 12/2021; Processo SEI nº 0005405-
44.2022.6.02.8000; Fund. Legal: artigo 39 da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, na
Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2022 da Categoria (evento SEI 1072568) e na
Cláusula Treze do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa ESTEL EMPRESA
DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI, CNPJ nº 07.572.840/0001-78; Objeto: repactuação do
valor do Contrato, que tem por objeto a prestação de serviços continuados de limpeza, da
seguinte forma: a) o valor mensal da contratação passa de R$ 41.684,34 para R$ 44.970,27,
a partir de 1º/01/2022, em virtude da nova Convenção Coletiva da Categoria; b) o valor
mensal da contratação passará de R$ 44.970,27 para R$ 45.288,69 a partir de 24/06/2022,
em virtude do reajuste decorrente dos insumos na ordem de 11,91% (onze inteiros e
noventa e um centésimos por cento) e da redução dos Custos Não Renováveis; Valor do
contrato, após a repactuação: R$ 562.413,14 (quinhentos e sessenta e dois mil,
quatrocentos e treze reais e quatorze centavos); Assinatura: 12/11/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 42/2022; Processo SEI nº 0005590-
65.2021.6.02.8502; Fund. Legal: artigo 65, inciso I, alínea "b" e parágrafo primeiro da Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores e na Cláusula Dezesseis do Contrato; Partes: União,
através do TRE/AL, e a empresa MARIA JOSÉ LIMA SELF SERVICE, CNPJ sob o nº
02967.041/0001-87; Objeto: a alteração quantitativa dos serviços contratados, a fim de
acrescer 372 (trezentas e setenta e duas) unidades do cofee break tipo 1; Valor total do
termo aditivo: R$ 12.834,00 (doze mil, oitocentos e trinta quatro reais); Novo valor do
contrato: R$81.444,00 (oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais).
Assinatura: 28/10/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 31/2021; Processo SEI nº 0001862-
67.2021.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, § 1º, incisos III, da Lei nº 8.666/93 e na Cláusula
Oitava do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa CCN Construtora e
Incorporadora Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 00.712.814/0001-59; Objeto: a prorrogação
dos prazos de execução e de vigência do Contrato, que trata da prestação de serviços
visando à execução dos serviços de reforma no prédio do Fórum Eleitoral de Arapiraca, por
60 (sessenta) dias; Valor do aditivo: sem impacto financeiro ao contrato; Assinatura:
26/10/2022.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0005784-82.2022. Objeto: Aquisição imediata de material de
consumo (material de pintura) necessário para atender às demandas das Unidades
Administrativas e Cartorárias do TRE-AL, conforme especificações constantes no edital e
seus anexos. . Total de Itens Licitados: 2. Edital: 17/11/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Av. Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00099-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 17/11/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 01/12/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 14/11/2022) 70011-00001-2022NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2022 - UASG 70003

Nº Processo: 155/2022. Objeto: Este Pregão tem como objeto a contratação de
empresas de telecomunicações objetivando prestação de serviços de acesso móvel à internet,
para transmissão e recepção de sinais de dados com tecnologia 3G (em 100% dos municípios
do interior do estado do Amazonas) ou tecnologia superior, em banda larga com franquia de
40Gb e fornecimento de roteador 3G/4G em comodato, conforme condições e especificações
constantes do Termo de Referência e seus anexos (anexo I).. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
17/11/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo S/n - Aleixo, Aleixo - Manaus/AM
ou https://www.gov.br/compras/edital/70003-5-00068-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 17/11/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 30/11/2022 às
10h00 no site www.gov.br/compras.

IERMAK MENEZES NINA
Pregoeiro

(SIASGnet - 16/11/2022) 70003-00001-2022NE000118
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de novembro de 2022.
À PREG, 
 
Para realização do certame, 
 
Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por ISABELLY SILVA ALVES, Estagiário(a), em
17/11/2022, às 15:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 17/11/2022, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1200045 e o código CRC B8A9853A.

0005784-82.2022.6.02.8000 1200045v1
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Ano 2022 - n. 99 Maceió, sexta-feira, 03 de junho de 2022 3

Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (DJE/TRE-AL). Documento assinado digitalmente 
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo 

ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-al.jus.br/

II - Yuri Anísio Gonçalves (Secretário da EJE);
III - Maria Carolina Portella Martins (Assessora Especial da Presidência);
IV - Davi Antônio Gouvêa Costa Moreira (Analista Judiciário da Seção de Processo - Membro
Jurista);
Art. 3º No campo de suas atribuições institucionais, a Comissão temporária terá o encargo de
planejar, organizar e estabelecer a estratégia de ações para implementação do balcão virtual no
âmbito do segundo grau.
Art. 4º As diretrizes da Comissão, após aprovação da Presidência, vinculam às seções de
processo dos membros juristas e a Secretaria Judicial.
Parágrafo único: A Presidência do Tribunal, após parecer da Comissão, poderá autorizar,
excepcionalmente, que as unidades elencadas no art. 4º desta Portaria adotem procedimentos
diferenciados na execução dos trabalhos atinentes ao balcão virtual, sempre em observância ao
melhor gerenciamento administrativo e atendimento.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 240/2022 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O DESEMBARGADOR-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 Procedimento Administrativo nº ,0002247-78.2022.6.02.8000
resolve:
Art. 1º. Dispensar o servidor Marcos Roberto Santos, lotado na Seção de Autuação e Controle de
Processo - SACP, e a servidora Flávia Lima Costa Gomes de Barros, Chefe da Assessoria de
Comunicação Social - ACS, do encargo de gestores dos Contratos nº 09/2021 e 10/2021, que lhes
foi atribuído pela Portaria Presidência nº 272/2021 ( ).0907182
Art. 2º . Designar os servidores João Luiz Azevedo Lessa Filho e Luís Gustavo de Oliveira Lúcio,
lotados na Assessoria de Acessibilidade e Relações institucionais, para atuarem como gestores
dos Contratos nº 09/2021 e 10/2021, que têm por objeto a prestação de serviços de tradução
/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), e de legenda para surdos e ensurdecidos
(LSE), em manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), firmado com a empresa EDUCALIBRAS TREINAMENTO E
DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA. - EPP, e a prestação de serviços de
audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Tribunal
Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), firmado com a empresa ALBERTO ANTONIO ALVES DE
OLIVEIRA GRANATO, respectivamente, conforme publicação no DOU, da homologação do
Pregão Eletrônico nº 05/2021.
Art. 3º. A gestão designada deverá realizar seus atos em conformidade com o previsto no art. 20,
da Resolução n.º 15.787/2017.
Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE
Maceió, 01 de junho de 2022.

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:
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Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (DJE/TRE-AL). Documento assinado digitalmente 
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo 

ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-al.jus.br/

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; e
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.
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.
Maceió, 30 de maio de 2022.
OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Desembargador Presidente

Portaria 237/2022. DESIGNAÇÃO DE PREGOEIROS (1208212)         SEI 0005784-82.2022.6.02.8000 / pg. 164



 MODALIDADE: 

 PREGAO  ELETRONICA  

  Nº 99/2022 

N°Inscrição 
Estadual :

20.545.417-8
N°Inscrição 
Municipal:

Órgão:

1
Tinta Acrílica Tipo Acabamento: Semi-Brilho , Cor: Branco Gelo

ZCOLOR UND 30  R$                    366,66 10.999,80R$                        

10.999,80R$                        

Local de 
Forneciment

Responsável pela assinatura do contrato: MÉRCIA PATRICIA RODRIGUES DE MOURA, brasileira, divorciada, Representante Legal, 
Conta Bancária: Banco 0260 Nu pagamentos S.A - instituição de pagamento (Nubank) Agencia. 0001  Conta:  57584214-4 - M&Amp Material de construção
Para envio dos empenho: memmaterialconstrucao@gmail.com

MÉRCIA PATRICIA RODRIGUES DE MOURA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 012.865.064-84

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nos preços acima estão inclusos todos os insumos que os compõem, inclusive, despesas como: fretes, seguros, carga e descarga, 
Validade da Proposta: 90 dias 
Prazo de Fornecimento: 30 dias 

Validade/garantia: 12 Mese 
Vigência do contrato: 12 Meses 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2022 
PROCESSO Nº 0005784-82.2022.6.02.8000

PREZADOS SENHORES  PROPOSTA

item DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS Marca Unidade Quant.

 M&M MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

CNPJ.: 37.539..870/0001-62

Av. Maranguape, 3685 - Nossa Srª Apresentação - CEP: 59114-000 - Natal/RN – Tel. (84) 2130-8930/ 98883-8887/999525200 
memmaterialconstrucao@gmail.com

2207316

REPRESENTANTE: MÉRCIA PATRICIA RODRIGUES DE MOURA 

DEZ MIL NOVICENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS 

Valor Total  Valor Unitartio  

MP COMERCIO 
VAREJISTA 
EIRELI:37529870000
162

Assinado de forma digital por 
MP COMERCIO VAREJISTA 
EIRELI:37529870000162 
Dados: 2022.12.01 15:29:36 
-03'00'
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 MODALIDADE: 

 PREGAO  ELETRONICA  

  Nº 99/2022 

N°Inscrição 
Estadual :

20.545.417-8
N°Inscrição 
Municipal:

Órgão:

2

Tinta Pintura Predial Aspecto Físico: Líquido , Método 
Aplicação: Rolo/Pincel E Vassoura Pelo Macio , Composição
 Básica: Água E Pva - Policloreto De Vinila , Aplicação: Interna 
, Tipo Acabamento: Fosco , Diluente Indicado: Água Potável ,
 Cor: Branco Neve

ZCOLOR UND 60  R$                    200,00 12.000,00R$                        

12.000,00R$                        

Local de 
Forneciment

Responsável pela assinatura do contrato: MÉRCIA PATRICIA RODRIGUES DE MOURA, brasileira, divorciada, Representante Legal, 
Conta Bancária: Banco 0260 Nu pagamentos S.A - instituição de pagamento (Nubank) Agencia. 0001  Conta:  57584214-4 - M&Amp Material de construção
Para envio dos empenho: memmaterialconstrucao@gmail.com

MÉRCIA PATRICIA RODRIGUES DE MOURA
REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 012.865.064-84

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Nos preços acima estão inclusos todos os insumos que os compõem, inclusive, despesas como: fretes, seguros, carga e descarga, 
Validade da Proposta: 90 dias 
Prazo de Fornecimento: 30 dias 

Validade/garantia: 12 Mese 
Vigência do contrato: 12 Meses 

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2022 
PROCESSO Nº 0005784-82.2022.6.02.8000

PREZADOS SENHORES  PROPOSTA

item DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS Marca Unidade Quant.

 M&M MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

CNPJ.: 37.539..870/0001-62

Av. Maranguape, 3685 - Nossa Srª Apresentação - CEP: 59114-000 - Natal/RN – Tel. (84) 2130-8930/ 98883-8887/999525200 
memmaterialconstrucao@gmail.com

2207316

REPRESENTANTE: MÉRCIA PATRICIA RODRIGUES DE MOURA 

DOZE MIL REAIS 

Valor Total  Valor Unitartio  

MP COMERCIO 
VAREJISTA 
EIRELI:3752987000016
2

Assinado de forma digital por 
MP COMERCIO VAREJISTA 
EIRELI:37529870000162 
Dados: 2022.12.01 15:31:00 
-03'00'
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de dezembro de 2022.
Senhor Chefe da SMR,
 
Solicito a análise técnica da proposta apresentada

pela Empresa MP Comércio Varejista Ltda, referente aos itens
01 (1209406) e 02 (1209407).

 
Informo que a presente sessão eletrônica encontra-

se em andamento.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 01/12/2022, às 15:47, 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
1209408 e o código CRC 66AB6C2C.

0005784-82.2022.6.02.8000 1209408v1
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FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico
Renner Protective Coatings

1 - IDENTIFICAÇÃO

Produto: LATEX PVA BRANCOCódigo: RH00511190
USO RECOMENDADO: Revestimento Térmico

Empresa: RENNER HERRMANN S.A.
Av. Juscelino K. de Oliveira, 12453 - CIC
81170-300 - Curitiba - Paraná - Brasil
Telefone: (55) (41) 3341.3400
Telefone para Emergências: CSR - Central de Soluções Renner: (+5541) 3341 3400
www.rennercoatings.com

 2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação do produto químico: Produto não inflamável.

Produto classificado de acordo com a ABNT 14725-2.

PALAVRA DE ADVERTÊNCIA: Cuidado

FRASES DE PERIGO:

FRASES DE PRECAUÇÃO:
P262 - Evitar contato com a pele.
P280 - Utilize proteção para olhos e rosto.
P280 - Use luvas adequadas.
P273 - Não jogar os resíduos em esgotos ou rios.
P305 , P351, P315 - No caso de contato com os olhos lavar, imediatamente com bastante água e consultar um especialista.
P270 - Não comer nem beber durante a utilização.
P270 - Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto
P102 - Manter fora do alcance de crianças.
Deve ser evitado o contato com substâncias que reajam com a água.

EFEITOS DO PRODUTO:

INGESTÃO:
Toxicidade de uma única dose oral é considerável baixa. Não é esperado que a ingestão acidental de pequenas quantidades relacionadas como
manuseio do produto cause alguma lesão.

OLHOS:
Pode causar irritação leve nos olhos. Pode causar lesão muito leve e passageira na córnea.

PELE:
Pode causar ressecamento, fissuras, irritações e dermatite de contato.

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

TIPO DE PRODUTO: Mistura
NATUREZA QUÍMICA: Tinta PVA base água

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO:
Os ingredientes foram classificados de acordo com a Diretiva 67/548/EEC.

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

CONTATO COM A PELE:
Remover as roupas contaminadas; lavar a área atingida com bastante água e sabão.

CONTATO COM OS OLHOS:
Lavar os olhos com água em abundância, pelo menos por 15 minutos, segurando as pálpebras abertas. Procurar ajuda médica imediatamente.

INGESTÃO:

Produto: LATEX PVA BRANCO   Versão:3 Pág.: 1 de 5 Data: 08/2016

LINHA ACRILAZI EXTERNA ZCOLOR

LINHA ACRILICA EXTERNA ZCOLOR
T INDUSTRIA DE TINTAS DANTAS EIRELLI
32.323.227.0001.64
AV ABILIO FELIX N1000 DISTRITO INDUSTRIAL DE MACAIBA RN
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Não provocar vômito. Se a vítima estiver inconsciente e o vômito ocorrer espontaneamente, deitar a vítima de lado e mantê-la em repouso.
Buscar ajuda médica imediata. No caso de ingestão de grande quantidade do líquido ou material sólido, avaliar a necessidade de lavagem
gástrica. Beber água ou leite.

QUAIS AÇÕES DEVEM SER EVITADAS:
Manter contato do produto com a pele.

DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS SINTOMAS E EFEITOS:
Irritação da garganta no caso de exposição prolongada aos vapores.

PROTEÇÃO DO PRESTADOR DE PRIMEIROS SOCORROS:
No caso de acidentes de grandes proporções, o prestador de socorros deverá estar com todo o EPI necessário. Retirar roupas contaminadas.

NOTAS PARA O MÉDICO:
A necessidade de esvaziamento gástrico, especialmente por crianças, deverá ser considerada no caso de grandes quantidades ou no caso em que
ocorre associação de solvente com outros produtos tóxicos, como metais pesados. A lavagem gástrica deverá ser precedida de intubação.

TRATAMENTO SINTOMÁTICO:
Contate se possível um Centro de Toxicologia.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

MEIOS DE EXTINÇÃO APROPRIADOS:
Jato de água.

MEIOS DE EXTINÇÃO NÃO APROPRIADOS:
ND

Mantenha os recipientes fechados quando não estiverem em uso.

MÉTODOS ESPECIAIS:
Água, em forma de neblina, pode ser usada para resfriamento das embalagens próximas ao fogo.

PROTEÇÃO DE BOMBEIROS:
Usar proteção individual apropriada e preferencialmente respiradores autônomos.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

PRECAUÇÕES PESSOAIS:
Utilizar os equipamentos de proteção individual recomendados. Colocar as pessoas em segurança. Evitar entrar em contato direto com o
produto.

PRECAUÇÕES AO MEIO AMBIENTE:
Em caso de derramamento de quantidade significativas do produto, remova o líquido derramado com material absorvente inerte (areia,
vermiculita, etc.). Evite que o produto entre em contato com o solo, rios e lagos.

MÉTODO PARA CONTENÇÃO E LIMPEZA:
Retirar o produto empoçado e transferir para um tanque de emergência. Conservar o produto em recipiente de emergência devidamente
identificado (etiquetado) e fechado, para posterior reciclagem ou eliminação.

DISPOSIÇÃO:
Dispor em aterro industrial ou sanitário conforme legislação local vigente.

REMOÇÃO DE FONTES DE IGNIÇÃO:
Produto não inflamável.

CONTROLE DA POEIRA:
Não é necessário por ser um produto líquido.

SISTEMAS DE ALARME:
Ocorrendo poluição de águas, notificar autoridades competentes.

PREVENÇÃO DOS PERIGOS SECUNDÁRIOS:
As embalagens não devem ser reutilizadas, devendo ser descartadas ou recicladas conforme legislação local.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

MANUSEIO:
Manusear em local fresco e arejado.

PREVENÇÃO DA EXPOSIÇÃO DO TRABALHADOR:
Manuseie o produto em área bem ventilada e com equipamentos de proteção individual adequados (ver seção 8). Não arremesse ou deixe cair os
recipientes com o produto. Feche bem o recipiente quando não estiver em uso. Após usar o produto, lave bem as mãos antes de ingerir alimento,
fumar ou realizar necessidades fisiológicas.

PREVENÇÃO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO:
Não requer cuidados especiais por não ser inflamável ou explosivo.

PRECAUÇÕES PARA MANUSEIO SEGURO:
Utilizar os equipamentos de proteção individual indicados.

ORIENTAÇÕES PARA O MANUSEIO SEGURO:
Evitar contato com a pele, mucosas e olhos.
Manusear em local fresco e arejado.
Não reutilizar a embalagem.
Não fumar, comer ou beber na área de manuseio do produto.

ARMAZENAMENTO

Produto: LATEX PVA BRANCO   Versão:3 Pág.: 2 de 5 Data: 08/2016
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MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS:
Mantenha os recipientes bem fechados, protegidos do calor intenso. Não armazene próximo a alimentos. Mantenha longe do alcance de crianças.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO
Adequadas: Áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas.
A evitar: Evite a presença de ralo ou outras formas de escoamento no local de armazenagem, que possam levar o produto derramado para a rede
de esgotos e/ou cursos d'água.

PRODUTOS E MATERIAIS INCOMPATÍVEIS:
Ácidos fortes e oxidantes fortes.

MATERIAIS SEGUROS PARA EMBALAGENS:
Recomendados: Embalagens metálicas com revestimento anticorrosão ou plásticas.
Inadequados: Embalagens metálicas sem proteção interna contra corrosão.

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

PARÂMETROS DE CONTROLE ESPECÍFICOS:
Limites de exposição ocupacional:

MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA:
O ambiente em que o produto será aplicado deverá estar bem ventilado, mantendo-se portas e janelas abertas para a circulação do ar. Ambientes
fechados devem ser providos de meios de exaustão de ar. Não sendo possível a ventilação natural ou forçada, utilizar máscara respiratória com
filtros de vapores orgânicos

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:

PROTEÇÃO PARA OS OLHOS:
Usar óculos de proteção adequados.

PROTEÇÃO PELE E CORPO:
Usar roupa que proteja a pele, evitando o contato do produto com o corpo.

PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA:
Não sendo possível a ventilação natural ou forçada, utilizar máscara respiratória com filtro para vapores orgânicos.

PROTEÇÃO PARA AS MÃOS:
Usar luvas de borracha.

PERIGOS TÉRMICOS: Não disponível

PROCEDIMENTOS RECOMENDADOS PARA MONITORAMENTO:
Norma regulamentadora Nº 15 do Ministério do trabalho, normas de higiene do trabalho da Fundacentro, procedimentos NIOSH ou procedimentos
ACGIH.

9 - PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Produto:
Forma: Fluida
Cor: Branco
Odor: Característico
pH: 8,0 - 9,0
Ponto de fusão: não aplicável
Ponto de ebulição: > 100ºC
Taxa de evaporação:  ND
Limites de Explosividade (% volume): ND
Pressão de Vapor (mmHg a 20ºC): ND.
Densidade de Vapor (Ar = 1): ND.
Densidade Relativa:  ND
Peso Específico: ND
Solubilidade: Solúvel em água.
Coeficiente de Partição: ND ND
Temperatura de autoignição: ND
Temperatura de decomposição: ND
Viscosidade: 0,80 g/m3 20ºC

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

ESTABILIDADE QUÍMICA/REATIVIDADE:
Em condições normais de armazenamento e uso o produto é estável.

POSSIBILIDADE DE REAÇÕES PERIGOSAS:
Não devem ocorrer reações perigosas se o produto for armazenado, aplicado e processado corretamente.

CONDIÇÕES A EVITAR:
Temperatura abaixo de 1ºC.

MATERIAIS OU SUBSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS:
Produtos que reajam com água.

PRODUTOS PERIGOSOS DE DECOMPOSIÇÃO:
A combustão produz gases nocivos como o CO, CO2 e NOx.
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11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

DADOS SOBRE TOXICIDADE

IRRITAÇÃO DA PELE
A exposição agúda não deverá acarretar danos à pele, pois a água é o solvente presente em maior concentração.
IRRITAÇÃO OCULAR
Aguda: Irritação da mucosa ocular.
Efeitos por Inalação:
Não se espera que a inalação agúda de vapores do produto produza sinais e sintomas, pois a água é seu diluente maisimportante.
INGESTÃO
Poderá ocorrer irritações do trato digestivo.
PERIGO POR ASPIRAÇÃO:
Não há relatos disponíveis.

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

ECOTOXICIDADE: ND

PERSISTÊNCIA E DEGRADABILIDADE:
Produto facilmente degradável.

POTENCIAL BIOACUMULATIVO:
ND

MOBILIDADE NO SOLO:
Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais locais.

IMPACTO AMBIENTAL:
Produto solúvel em água.

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

MÉTODOS RECOMENDADOS PARA DESTINAÇÃO FINAL:
PRODUTO: Coprocessamento, decomposição térmica ou aterro industrial, de acordo com a legislação local vigente. Não descartar este produto
em esgotos, rios, lagos e mananciais.
RESTOS DE PRODUTO: Resíduos que não serão mais utilizados devem ser descartados conforme legislação local vigente.
EMBALAGEM USADA: A embalagem não deve ser reutilizada.

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Recomendações Nacionais e Internacionais:

TERRESTRE:
ONU: 1263
Classe de risco: 3.0
Número de risco: Produtos não enquadrados na Portaria em vigor sobre transporte de produtos perigosos.
Grupo de embalagem: III
Nome apropriado para embarque: TINTA

HIDROVIÁRIO:
IMDG/GGVSea/ONU: 1263
Classe de risco: 3.0
Número de risco: Produtos não enquadrados na Portaria em vigor sobre transporte de produtos perigosos.
Grupo de embalagem: III
Nome apropriado para embarque: TINTA

AÉREO:
ONU: 1263
Classe de risco: 3.0
Número de risco: Produtos não enquadrados na Portaria em vigor sobre transporte de produtos perigosos.
Grupo de embalagem: III
Nome apropriado para embarque: TINTA

15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Portaria n. 3214 do Ministério do Trabalho e sua Norma Regulamentadora n. 15 Anexos 11 e 12 (limites de tolerância).
Norma Regulamentadora NR 7 - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional Biológica (indicadores biológicos).
Resolução n. 420, de 20.02.2004, da Agência Nacional de Transportes Terrestres.
IMDG (International Maritime Dangerous Goods) Code,  1998 (Classificação de Produtos Perigosos para o Transporte Marítimo).
Regulamentacion sobre Mercancias Peligrosas da IATA (International Aerial Transport Association), 41 ed. (classificação de produtos
perigosos para transporte aéreo).
Norma Regulamentadora n. 26, do Ministério do Trabalho.
Lei n. 8078, de 11/09/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
Diretiva 67/548/EEC.

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES
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Referências bibliográficas:
ABNT NBR 14725-2
ABNT NBR 14725-3
ABNT NBR 14725-4

Abreviaturas:
CAS: Chemical Abstracts Service
CL50 - Concentração letal com mortalidade de 50%
DL50 - Dose letal com mortalidade de 50%
LCLo - Concentração letal mínima.
LDLo - Dose letal mínima.
ND: Não disponivel
NA: Não aplicável

DEFINIÇõES:
PRODUTO TERATOGÊNICO: Em caso de exposição crônica pode causar anormalidades fetais ou ameaças de aborto.
PRODUTO MUTAGÊNICO: Em caso de exposição crônica, poderá ocasionar alterações de DNA.
PRODUTO CARCINOGÊNICO: Em caso de exposição crônica pode ser cancerigeno.

Obs: As informações contidas neste documento estão baseadas em experiências e conhecimentos correntes; não assumimos nenhuma responsabilidade
de que as informações sejam suficientes ou corretas em todas as circunstâncias.  Os usuários devem considerar estes dados apenas como
complemento a outras informações coletadas por eles, devendo levar em conta as considerações de todas as fontes possíveis a fim de
assegurar a correta utilização e eliminação desses materiais, a segurança e a saúde de seus funcionários e clientes, e a proteção do meio
ambiente.  Os dados presentes nesta Folha de segurança referem-se exclusivamente ao material em questão, não podendo ser estendidos ao uso
combinado com qualquer outro material ou a qualquer processo.  Os dados contidos neste documento poderão sofrer alterações sem prévio aviso.
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FICHA TÉCNICA E DE 
SEGURANÇA DE PRODUTOS 

QUÍMICOS

ZCOLOR

T-INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI

AV. Abilio Felix, S/N, Parque do Alecrim Dist. Industrial Macaiba – RN – 59280-000

Fone: (84) 3643-1354 cotacaogrupogep@gmail.com

ACRILAZI

EMBALAGENS:
- LATA 20L.
- BALDE 16L.
- GALÃO 3,6L.

Tinta acrílica standard
-Aplicação interna/externa 

-Rendimento médio 220m² acabado em duas demãos
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ACRILAZI

 Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais 

pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etozilados e 

carboxilados. Os tempos de secagem obtidos em condições ideais de Umidade relativa do ar 

(proximo de 70%) e temperatura do ambiente (próxima de 25°C). Produto classificado conforme 

NBR 11702 tipo 4.5.3 e 4.5.12 e em conformidade com a NBR 15079.

É uma tinta super concentrada de boa qualidade, oferecendo um fino acabamento.   

Produto de fácil aplicação, secagem rápida, baixo odor e mínimo respingamento.

Composição:
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ACRILAZI

 Para obter o resultado esperado, cuidados devem ser observados. A superfície deve estar seca e limpa de resíduos, 
eliminar poeira, partes soltas, mofo e gordura. Concreto, Gesso e Blocos de Cimentos: Aplicar o Fundo Preparador de 
Paredes Zcolor. Reboco Novo: Aguardar a cura por no mínimo 30 dias, em seguida aplicar o Selador Acrílico Zcolor para 
exteriores. Caso não seja possível aguardar a cura total do reboco, aplicar o Fundo Preparador de Paredes Zcolor. Reboco 
Fraco, Caiação, Desagregado ou com Partes Soltas: Lixar a superfície retirando e eliminando o pó, e seguida aplicar o 
Fundo Preparador de Paredes Zcolor. Superfície com mofo: Lavar com uma solução de água e água sanitária em partes 
iguais, aplique a solução, aguardar 5 horas, então enxágüe com água a superfície e aguarde a secagem. Superfície com 
gordura: Lavar com água e sabão neutro, enxaguar em seguida. Aguardar a secagem da superfície.

É uma tinta super concentrada de boa qualidade, oferecendo um fino acabamento.   Produto de fácil aplicação, 

secagem rápida, baixo odor e mínimo respingamento.

Preparação da Superfície:
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ACRILAZI

 De 1,08 a 1,8L. de água (3,6L)

 De 5,4 a 9L. de água (18L)

• Rendimento de até 420m²/Demão ou 220m² acabados com 02 demãos em média, seguindo as 
instruções da ficha técnica e utilização de base de dispersão aquosa de copolímero estireno 
acrílico. 

É uma tinta super concentrada de boa qualidade, oferecendo um fino acabamento.   Produto de fácil aplicação, 

secagem rápida, baixo odor e mínimo respingamento.

Diluição:

Rendimento:
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ACRILAZI
É uma tinta super concentrada de boa qualidade, oferecendo um fino acabamento.   Produto de fácil aplicação, 

secagem rápida, baixo odor e mínimo respingamento.

Característica do produto:

 Indicação:  Exteriores e Interiores 

 Tipo de Tinta:  Acrílica 

 Classificação:  Standard 

 Acabamento:  Fosco 

 Brilho:  

 Lavabilidade:  

 Cobertura:  
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ACRILAZI

Usar rolo de lã de pelos curtos ou pincéis de cerdas macias. Geralmente duas a três demãos são suficientes para atingir uma boa cobertura, entretanto, dependendo do estado da 

superfície e da cor a ser utilizada ou em caso de repintura, poderão ser necessárias outras demãos. Durante a aplicação, mantenha o ambiente bem ventilado, com portas e janelas 

abertas. Limpar as ferramentas com água e sabão após o uso. Não aplicar esse produto sobre superfícies pintadas com produtos hidrorrepelentes.

Aplicação:

Embalagens (Cores prontas) 3,6 e 18l.

Embalagens (Sistema SelfColor) 3,6l. 16l. e 20l.

VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Européia DIN EN 11890-1) 0– 0,3 g/L

VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Internacional ASTM D 3960-05) 0 – 0,2 g/L

Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005 48– 52 %

Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior será a camada seca) 28 – 32 %

Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o produto) 1,33 – 1,42 g/cm³

pH - ASTM E70 - Standard Test Method for pH of Aqueous Solutions with the Glass Electrode 8,0 – 10,5

Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso) 24 meses
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SEMI BRILHO/ACETINADA
PREMIUM

Este produto segue a    classificação conforme 

norma ABNT: NBR11702 Tipo 4.5.3. (fosco), 

4.5.7 (acetinado) e 4.5.10 (semibrilho) e atende 

os requisitos de qualidade da NBR 15079-1

(fosco) e 15079-2 (acetinado e semibrilho).

Produzido por: T indústria de tintas Dantas 

EireliCNPJ: 32.323.227/0001-64

Avenida: Abílio Félix, S/N Parque do Alecrim, 

distrito industrial de Macaíba/RN.

CEP: 59.280-000 TEL: (84) 3654-2928 whats: 

(84) 8855-9438 email: 

dptotecnico@zcolor.com.br

Químico responsável: Cleber Torres Galindo 

CRQ: XV Região 15.100.225

FISPQ
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BOLETIM TÉCNICO
Produto

Descrição
Proporciona um acabamento de acetinado à semi-brilho, tornando-o mais

lavável e resistente.

Indicação Indicado para regular o brilho de tintas látex vinílicas, em superfícies internas e

externas.

Cor Não se aplica

Principais
Benefícios

Mais brilho para a sua parede.

Reduz a aderência da sujeira.

Facilita a limpeza.

REFERÊNCIAS NORMATIVAS
CLASSIFICAÇ
ÃO

Este produto

atende à

ABNT NBR
11702:2010

Tipo Descrição Função/Definiç
ão

4.8.4 Líquido para brilho.
Proporcionar brilho

sobre tinta

fosca em

alvenaria.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição Resina à base de dispersão aquosa de polímeros vinílicos (PVA).

Toxicidade Consultar FISPQ - Ficha de Segurança do Produto Químico -

Embalagens 3,6L e 18L

Embalagens (Sistema SelfColor) 0,81L, 3,24L e 16L

VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Européia DIN
EN 11890-1)

1 - 3 g/L

VOC - Compostos Orgânicos Voláteis - (Valor obtido através da Norma Internacional
ASTM D 3960-05)

1 - 3 g/L

Sólidos/Massa - (Valor obtido através da Norma ABNT NBR 15315:2005) 49 - 51 %

Sólidos/Volume - (parte que permanece no filme seco, quanto maior o valor, maior
será a camada seca)

48 - 50 %

Densidade - (peso específico, quanto maior o valor mais pesado/denso será o
produto)

0,99 - 1,03 g/cm3

pH - ASTM E70 - Standard Test Method for pH of Aqueous Solutions with the Glass
Electrode

4,5 - 6,5

Prazo de Validade - (embalagem fechada e sem uso) 36 meses

DADOS DE APLICAÇÃO

Diluição Acabament
o

Embalagem/

Rendimento
(m2/demão)

Ambiente No de demãos e Secagem

Pronta pra

uso
Opção de 

acabamento 

é de acordo 

com o brilho

desejado.

De acordo com o brilho

desejado.

Interiores Demãos: Misturar somente à

última demão de

tinta.Secagem: De acordo 

com o produto de 

acabamento.

Ferramentas Rolo de lã Pincel Trincha

CONDIÇÕES DE ASSEGURIDADE
Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo (fundos,

massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem, Boletim Técnico ou Orientativo Técnico.

OBSERVAÇÕES
Manter a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto,

fresco, ventilado e longe de fontes de calor; Manter o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem; Para
manuseio e aplicação recomenda-se usar óculos de segurança, luvas e máscara protetora; Em caso de contato com a pele e
olhos, lavar com água potável corrente por 15 min; Em caso de inalação, afastar-se do local; Se ingerido não provocar vômito. 
Consulte um médico levando esta embalagem; Este produto é destinado para pinturas de edificações não-industriais, siga as

recomendações de uso. Caso haja sobra deste produto, pinte outros locais ou faça doação; Esta embalagem destampada e com
resíduos secos de produto, é classificada segundo a norma NBR 10.004 como RESÍDUO NÃO PERIGOSO/ NÃO INERTE, devendo ser
destinado à reciclagem conforme o tipo de embalagem; Muitas prefeituras disponibilizam áreas para destinação de resíduos da

construção Civil. Consulte o departamento responsável pela coleta de lixo em seu município; Para maiores informações consulte a 
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FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 

DE PRODUTO QUÍMICO

NOME DO PRODUTO: Tinta Acrílica Semi Brilho Premium 

FISPQ N° 001/2018

Página 01 / 07

Data da última revisão: 02/01/2018

Nome do produto: Tinta Acrílica Semi Brilho Premium

Nome Comercial: Tinta Acrílica Semi Brilho Premium

Empresa: T-INDÚSTRIA DE TINTAS DANTAS EIRELI –MACAIBA/RN

Tipo do Produto: “Este produto químico é um preparado”.

Natureza Química: Produto Base Água

Nome Químico CAS Namber Faixa de Conc.(%) Símbolo Frases R

Res. Emuls. Acríl.(sólidos) NA 10 a 30 NA NA

Dióxido de Titânio 13463-67-7 10 a 30 Xi / N / Xn 20/21/36/37/38/43

Aguarrás Mineral 64742-82-1 0,1 a 1,0 Xn/F 11

Carbonato de Cálcio PPT ND 3 a 7 Xi 20/21

Amônia (Solução 28%) 1336-21-6 0,1 a 1,0 C/Nx/Xi 3/20/22

Etileno Glicol 107-21-1 0,5 a 1,5 Xi 11

Dolomita ND 10 a 30 Xi R 36/37/38

Classificação: Os ingredientes foram classificados de acordo com a diretiva 67/548/EEC

Perigos mais importantes: Produto não inflamável

Efeitos do produto :

Efeitos adversos à saúde humana:

• Ingestão: Pode produzir irritação na boca e garganta. Ingestão de pequenas quantidades pode

produzir distúrbios no aparelho digestivo central como dores de cabeça, fraqueza, desmaios e

náuseas. Grandes quantidades ingeridas podem causar a perda da consciência.

• Olhos: Contato do produto com os olhos pode causas irritações

• Pele: Irritações

• Inalação: Pode causar irritação das vias respiratórias, além de dores de cabeça, desmaios e

náuseas. Inalações de altas concentrações podem levar a perda da coordenação e

enfraquecimento.

1- IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

2- COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

3 - IDENTIFICAÇÕES DE PERIGOS
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FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 

DE PRODUTO QUÍMICO

NOME DO PRODUTO: Tinta Acrílica Semi Brilho Premium

FISPQ N° 001/2018
Página 02 / 07

Data da última revisão: 02/01/2018

Efeitos ambientais: Por ser solúvel em água, o produto dissolverá afetando o eco sistema (rios 

e lagos).

Perigos físico/químicos: Não inflamável.

Principais sintomas: O contato prolongado provoca náuseas, tonturas e dores de cabeça.

Classificação do produto químico: Produto classificado de acordo com a Diretiva67/548/EEC e

com a NR-20 da portaria nº 3.214 de 08/06/78.

Visão geral de emergência: S2: Manter fora do alcance das crianças. S15/16: Manter afastado

do calor e de qualquer chama ou fonte de faísca. Não fumar.

Medidas de primeiros socorros

Inalação: remova a vítima para local seco e ventilado, mantendo-a aquecida e em repouso. Se a

respiração for irregular ou parar, aplicar as técnicas de respiração artificial. Não administrar nada oral se

a vítima estiver inconsciente; restabeleça sua consciência. Procure atendimento médico.

Contato com a pele: Remover roupas contaminadas, e em seguida lavar com água corrente em

abundância. Procurar atendimento médico se apresentar irritação ou outros sintomas.

Contato com os olhos: Se a vítima estiver usando lentes de contato, removê-las. Lavar com água

abundante por mais de 15 minutos com a pálpebra invertida, verificar o movimento dos olhos para todas

as direções. Se a vítima não tolerar luz direta, vedar os olhos. Procure um oftalmologista.

Ingestão: Não induzir ao vômito; manter a pessoa em repouso. Procurar atendimento médico.

Quais ações devem ser evitadas: Manter contato direto com o produto sobre a pele.

Descrição dos principais sintomas e efeitos: Náuseas, tonturas e dores de cabeça.

Proteção do prestador de primeiros-socorros: Em todos os casos procurar atendimento médico. No

caso de um acidente de grandes proporções o prestador de socorro deverá estar com todo EPI

necessário. Retirar as roupas contaminadas.
Nota para Médico: tratamento sintomático. Contate se possível um Centro de Toxicologia.

Meios de extinção apropriados: Espuma, pó químico, dióxido de carbono ou água em forma 

de neblina.

Meios de extinção não apropriada: Jatos de água.

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS
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FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 

DE PRODUTO QUÍMICO

NOME DO PRODUTO: Tinta Acrílica Semi Brilho Premium

FISPQ N° 001/2018
Página 03 / 07

Data da última revisão: 02/01/2018

Perigos específicos : ND

Métodos Especiais: ND

Proteção dos bombeiros: usar equipamento de proteção individual, apropriado.

Precauções pessoais :

Remoção das fontes de ignição: Aterrar os equipamentos quando do manuseio. Isolar e sinalizar 

o local.

Controle de poeira: Não aplicável por se tratar de um produto líquido.

Prevenção da inalação, contato com a pele, olhos e mucosas: Evitar a inalação de vapores/aerossóis.

Evitar contato com a pele, olhos e mucosa. Utilizar os equipamentos de proteção individual recomendado.

Precauções ao meio ambiente: Para conter vazamento utilizar materiais absorventes não inflamáveis.

Evite que o produto entre em contato com o solo, rios e lagos. Ocorrendo poluição de águas, notificar as

autoridades competentes.

Sistemas de alarme: Ocorrendo poluição de águas, notificar autoridades competentes.

Métodos para limpeza:

Disposição: Dispor em aterro industrial ou aterro sanitário conforme legislação local vigente.

Prevenção dos perigos secundários: Embalagens não devem ser reutilizadas. As embalagens devem

ser eliminadas adequadamente. Se o vazamento ou derramamento ocorrer em ambientes fechados,

deve-se remover a exaustão e ventilação.

Manuseio:

Medidas técnicas:

Prevenção exposição do trabalhador: Manusear de acordo com as normas de segurança 

estabelecidas. Utilizar os equipamentos de proteção individual indicados na embalagem.

Prevenção de incêndios e explosão: Aterrar os equipamentos quando do manuseio. Não fumar, não

manusear o produto quando perto de fontes de ignição ou calor.

Precauções para manuseio seguro: Utilize os equipamentos de proteção individual indicados na 

embalagem.

Orientação para manuseio seguro: Evitar contato com a pele, mucosas e olhos. Manusear o produto

em local seco e arejado. Não reutilizar a embalagem. Não fumar, não comer ou beber na área de 

manuseio do produto.

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO
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FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 

DE PRODUTO QUÍMICO

NOME DO PRODUTO: Tinta Acrílica Semi Brilho Premium

FISPQ N° 001/2018
Página 04 / 07

Data da última revisão: 02/01/2018

Armazenamento:

Medidas técnicas apropriadas: Armazenar o produto em áreas frescas, secas e ventiladas, longe do

calor, fontes de ignição, alimento e agentes oxidantes. Manter as embalagens sempre fechadas.

Condições de armazenamento:

Adequadas: Áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas.

Evitar: Locais úmidos, descobertos e sem ventilação.

Produtos e materiais incompatíveis: Não armazenar o produto com materiais explosivos, gases

inflamáveis e/ou tóxicos, substâncias oxidantes, corrosivas, materiais de combustão espontânea e

materiais radioativos.

Materiais seguros para embalagem:

Recomendada: Metálica com proteção interna ou plástica

Inadequada: Metálicas sem proteção

Medidas de controle de engenharia: Monitoramento periódico da concentração dos vapores nas 

áreas de utilização. Utilizar ventilação/exaustão nos locais de trabalho.

Parâmetro de controles específicos:

Limites de exposição ocupacional: Não especificado pela legislação brasileira.

Procedimento recomendado para monitoramento: Adotar os procedimentos nacionais ou

internacionais, NR-15 do Ministério do Trabalho, normas de higiene do trabalho da FUNDACENTRO,

procedimento NIOSH, ou procedimentos ACGIH.

Equipamento de proteção individual:

Respiratória: Máscara adequada.

Proteção das mãos: Luvas de borracha Látex

Proteção dos olhos: Óculos de segurança para produtos químicos.

Proteção pele e corpo: Avental de PVC, sapato de segurança ou outros de acordo com as 

condições de trabalho.
Precauções especiais: De acordo com as condições do trabalho.

Medidas de Higiene: Em caso de emergência utilizar duchas e lavas -olhos. Manter limpo o local de

trabalho. Manter recipientes fechados. Não comer, beber ou aguardar alimentos no local de trabalho. 

Após o trabalho lavar as mãos com água e sabão. Utilizar ventilação adequada.

Estado Físico: Líquido

Forma: Fluída

Cor: Característico

Odor: Característico

8 - CONTROLES DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS QUÍMICAS
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FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 

DE PRODUTO QUÍMICO

NOME DO PRODUTO: Tinta Acrílica Semi Brilho Premium

FISPQ N° 001/2018
Página 05 / 07

Data da última revisão: 02/01/2018

PH: entre 8,5 a 9,6

Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado 

físico:

Ponto de ebulição: >100ºC 

Ponto de fulgor: >100ºC

Limites de explosividade: 

Inferior: NA 

Superior: NA

Densidade: 1,15 +/- 0,09

Solubilidade: Solúvel em água

Instabilidade: Em condições recomendadas de armazenamento o produto é estável.

Reações perigosas: Nenhuma quando armazenado, aplicado e processado corretamente.

Condições a evitar: Temperaturas elevadas. Contatos com agentes oxidantes.

Materiais e substâncias incompatíveis: Óleos vegetais.

Produtos perigosos na decomposição: Produz gases nocivos

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição:

Toxidade Aguda: Não especificado pela legislação brasileira.

Efeitos locais: Pode causar irritação

Sensibilidade: Pode causar irritação

Efeitos Ambientais, Comportamentos e Impactos do Produto:

Mobilidade: Todas as medidas devem ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais 

locais.
Persistência/Degrabilidade: Produto não totalmente degradável.

Impacto Ambiental: Produto solúvel em água.

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS
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FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 

DE PRODUTO QUÍMICO

NOME DO PRODUTO: Tinta Acrílica Semi Brilho Premium

FISPQ N° 001/2018
Página 06 / 07

Data da última revisão: 02/01/2018

Métodos de tratamento e disposição:

Produto: Coprocessamento, decomposição térmica ou aterro industrial, de acordo com a legislação 

local vigente.

Restos de produtos: Resíduos que não serão mais utilizados devem ser descartados conforme 

legislação local vigente.

Embalagem usada: A embalagem não deve ser reutilizada.

Regulamentações Nacionais e Internacionais

Produto não classificado como perigoso para transporte: Aéreo, Marítimo e rodoviário.

Informações sobre risco e segurança conforme descritas no rótulo:

Produto a base de água.

Referências bibliográficas: 

Diretiva 67/548/EEC

Portaria nº 3.214 de 08/06/1978 
Portaria nº 204 de 20/05/1997

Legenda:

R20/21 - Nocivo por inalação e em contato com a pele 

R22 - Nocivo por ingestão
R36 – Irritante para os olhos

R37 -Irritante para as vias respiratórias 

R36/38 - Irritante para os olhos e pele
R43 - Pode causas sensibilidade em contato com a pele

Xi - Irritante 

Xn - Nocivo
N - Nocivo para o meio ambiente 
NA- Não Aplicável
ND- Não Disponível

As informações aqui representam o melhor de nossos conhecimentos atuais, e acreditamos

estarem corretas. Entretanto, desde que as condições de manuseio e uso estão fora de nosso

controle, não assumimos nenhuma responsabilidade por danos causados pelo uso deste material.

13 – CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

15 – REGULAMENTAÇÕES

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES
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FISPQ – FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA 

DE PRODUTO QUÍMICO

NOME DO PRODUTO: Tinta Acrílica Semi Brilho Premium

FISPQ N° 001/2018
Página 07 / 07

Data da última revisão: 02/01/2018

É de responsabilidade do usuário cumprir todas as leis e regulamentações federais, estaduais e 

locais aplicáveis.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de dezembro de 2022.
Senhor pregoeiro,
 
Em consulta ao

site https://tintadequalidade.com.br/marcas-qualificadas/, não
encontramos o fabricante como possuidor do Atestado de
Qualificação pelo Programa Brasileiro da Qualidade e
Produtividade do Habitat (PBQP-h), conforme exigido no
Anexo I.

Dessa forma, ao descumprir exigência do
instrumento convocatório, resta claro que a proposta não
pode ser aceita.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 01/12/2022, às 17:48, 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
1209573 e o código CRC 31DD6DEA.

0005784-82.2022.6.02.8000 1209573v1
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR UNIT VALOR TOTAL MARCA 

1,

TINTA LATEX ACRILICA SEMI-BRILHO.PREMIUM; • LATÃO 
18 L. Não serão aceitas embalagens com quantidade diferente 

da indicada; COR • BRANCO GELO; ACABAMENTO• 
SEMIBRILHO; • RENDIMENTO MINIMO ACABADO : 100 M²; 

APLICAÇÃO : Interiores/Exteriores;

LATÃO 
18LTS

30 466,66R$              13.999,80R$               STARLUX

2,

TINTA PVA LATEX, CATEGORIA: PREMIUM; • LATÃO 18 L. 
Não serão aceitas embalagens com quantidade diferente da 
indicada; COR • BRANCO NEVE; ACABAMENTO•FOSCO; • 
RENDIMENTO MINIMO ACABADO : 120 M²; APLICAÇÃO : 

Interiores.

LATÃO 
18LTS

60 300,00R$              18.000,00R$               SUIÇA

 R$             31.999,80 

CAPITAL DA CONSTRUÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇO EIRERELI-EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
CNPJ: 19.299.794/0001-64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
RUA MOACIR ALBUQUERQUE 327 - GALPÃO 0000A - IMBIRIBEIRA - RECIFE PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Fone: (81) 3314-2501 – e-mail: capitaldaconstrucao@hotmail.com

Dados Bancários:

Banco do Brasil – 001
Agencia: 1836-8
Conta Corrente: 52.971-0
Praça de Pagamento: Recife – PE

Representante Legal:

Nome: Urionilo de Santana Junior
Função: Empresário
CPF: 040.954.424-84
RG: 5.909.809 - SSP/PE

Nos valores estão inclusos todos os tributos, contribuições fiscais, parafiscais, direitos trabalhistas e seguro, que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre a 

comercialização dos produtos.

Recife, 01 de dezembro de 2022.

VALOR TOTAL

AO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

PREGÃO ELETRÔNICO N° 99/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

PROCESSO Nº 0005784-82.2022.6.02.8000

PROPOSTA DE PREÇO

Valor total da Propsota: R$ 31.999,80 (trinta e um mil e novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos)

Validade da proposta: 60(sessenta)dias, a contar de sua apresentação.   
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FICHA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 

As informações contidas neste boletim técnico têm por objetivo orientá-lo. Recomenda-se aos clientes conduzirem seus 
próprios testes, antes do uso em grande escala. Não nos responsabilizamos pelos danos diretos ou indiretos que possam 
resultar de um armazenamento irregular ou aplicação indevida.  
 

TINTA ACRILICA SOL DE ACABAMENTOS INTERNOS 

1. DESCRIÇÃO 
A SOL Tinta é produzido por SUIÇA TINTAS, ela é uma tinta de acabamentos internos 
que oferece ao seu consumidor ótimo rendimento e coberturas, seca e úmida além de 
uma película fina proporcionando assim mais beleza ao ambiente, além destes fatores 
a SOL também é uma tinta ecologicamente correta com baixo VOC proporcionando 
assim tanto ao funcionário de chão de fabrica como ao consumidor final mais 
qualidade de vida, carrega com ela um ótimo tratamento antí-fomo através da adição 
de aditivos em seu processo de produção, assim também como não emitir mais 
cheiros após 2 horas da sua aplicação final. 
 

2. APLICAÇÃO 
Recomendada para todos os ambientes internos assim como: Pinturas de alvenaria, 
Pinturas em DRY-WALL e Gesso após a Selagem com fundo preparador de parede ou  
Selador Específico. É correta a utilização de rolo de lã ou espuma assim também para 
acabamentos de recorte a utilização de trincha de Cedras macia. 
 

3. DILUIÇÃO 
A diluição especifica e orientada na bula do produto é necessária para que se consiga 
atingir a qualidade máxima do produto bem como seu rendimento e poder de 
cobertura, assim é necessária a diluição de até 30% do produto em volume. 
 

4. RENDIMENTO  
Após longo tempo de teste e qualificação conseguimos extrair um rendimento 
aproximado de 16,67m² por demão a cada litro de tinta SOL dando assim um 
rendimento de até 300m² por lata de 18lts. 
 

5. CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS 
ASPECTO LIQUIDO VISCOSO BRANCO 
DENSIDADE [g/m³ - a 25°C] 1,26 +- 0,02 
VISCOSIDADE [STORMER – a 25°C] 80 A 95 KU 
PH [25°C] 8,5 A 9,5 
 

6. EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO 
A SOL é fornecida em baldes de 18lts podendo pesar até 27kg de acordo com a 
densidade de cada produto, também em baldes de 3,6lts podendo pesar 5,4kg de 
acordo com a densidade de cada produto. É recomendado que o produto seja 
armazenado na embalagem original, em local coberto e a temperatura ambiente. 
Embalagens que não estão completamente vazias devem ser mantidas fechadas após 
o uso. Validade: 24 meses. Após este período, o produto deve ser reavaliado antes de 
ser utilizado. 
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FICHA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS 
 

As informações contidas neste boletim técnico têm por objetivo orientá-lo. Recomenda-se aos clientes conduzirem seus 
próprios testes, antes do uso em grande escala. Não nos responsabilizamos pelos danos diretos ou indiretos que possam 
resultar de um armazenamento irregular ou aplicação indevida.  
 

 
EVERALDO LOPES SILVA LAJEDENSE – ME 

SUIÇA TINAS 
Sitio Prata S/N – CEP: 55385-000 – LAJEDO – PE 
CNPJ: 12.580.684/0001-27 Fone: (87)3773-3897 

suicatintas@hotmail.com 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANILO CAVALCANTI  - CRQ  01.4.01597 

Gerente de Produção 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de dezembro de 2022.
Senhor Chefe da SMR,
 
Solicito a análise técnica da proposta apresentada pela

Empresa Capital da Construção, Comércio e Serviço Eireli, referente
aos itens 01 (1210320, 1210322 e 1210323) e 02 (1210320,
1210324 e 1210328).

 
Informo que a presente sessão eletrônica encontra-se em

andamento.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 05/12/2022, às 10:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1210331 e o código CRC B9D206B3.

0005784-82.2022.6.02.8000 1210331v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de dezembro de 2022.
Senhor pregoeiro,
 
Em relação ao Despacho PREG 1210331, efetuamos

consulta ao site https://tintadequalidade.com.br/marcas-
qualificadas/, não encontrando o fabricante como possuidor
do Atestado de Qualificação pelo Programa Brasileiro da
Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-h), conforme
exigido no Anexo I.

Dessa forma, ao descumprir exigência do
instrumento convocatório, resta claro que a proposta não
pode ser aceita.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 05/12/2022, às 12:17, 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
1210544 e o código CRC 52DE67C6.

0005784-82.2022.6.02.8000 1210544v1
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A DE N P OLIVEIRA - ME
CNPJ:  - IE: 
Telefone:
Email: 
Endereço: 

29.301.519/0001-91 15.587.664-3
 (91) 98328-2295 - Ariane       /  (91) 98197-9754 - Karlos

deltainfinity17@gmail.com
Tv. WE 54, Cidade Nova 5, Nº 1171, CEP: 67133-370 - Ananindeua - Pa

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2022

Ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - UASG: 70011

DADOS BANCÁRIOS

Representante Legal:

Senhor Pregoeiro (a),
Seguindo os ditames do Pregão Eletrônico apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços para o(s) Item(ens), conforme a seguir relacionados.

1
TINTA ACRILICA PREMIUM ULTRA LAVAVEL SEMIBRILHO 18L BR GELO

SITE: 
LT 30 R$ 466,66 R$ 13.999,80

2
TINTA ACRILICA PREMIUM FOSCO COMPLETO 18L BRANCO NEVE

SITE: 
LT 60 R$ 350,00 R$ 21.000,00

Declaramos que:
1. Prazo de Validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua entrega.
2. Prazo de Entrega: 30 dias.
3. Local de Entrega: Seção de Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Rua Coronel Pedro Lima, 230, Jaraguá, Maceió – AL, CEP: 57022-220.
4. Declaramos que no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc.
5. Declaramos ainda, que concordamos com as condições estabelecidas no referido Edital.

BANCO INTER - 077
AGÊNCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 1450201-1

Nome: Ariane De Nazaré Palheta Oliveira
RG: 6649953 PC/PA               /    CPF: 012.506.912-06
Cargo: Administradora

Nº ITEM MARCA DESCRIÇÃO DO ITEM UND QUANT. VLR UNIT VLR TOTAL

VALOR TOTAL: R$ 34.999,80

QUALYVINIL

QUALYVINIL

https://www.qualyvinil.com.br/tinta-ultra-lavavel/

https://www.qualyvinil.com.br/tinta-fosco-completo/

Ananindeua/PA, 06 de Dezembro de 2022.
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Atestado de Qualificação
Programa Setorial da Qualidade - Tintas Imobiliárias

Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat

A ABRAFATI - Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas e a
TESIS - Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda. atestam que a empresa

QUALYCRIL SOLUÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
Unidade Fabril:

Jandira-SP
Jandira-SP

Endereço:
Av. Antônio Bardella, 741, Jd. São Luiz
Av. Antônio Bardella, 765, Jd. São Luiz

CNPJ:
07.122.447/0003-44
01.245.930/0005-00

a(s) massa(s) niveladora(s) em conformidade com a NBR 15348:2006;

o(s) esmalte(s) sintético(s) brilhante(s) Standard e Premium em conformidade com a NBR 15494:2015 
e com teor de chumbo inferior ao limite especificado na Lei Federal 11.762 de 1º de agosto de 2008;

 Qualyvinil Acrílica Econômica Cor (Econômica)
 Klasse Tinta Acrílica Econômica (Econômica)
 Qualyvinil Gesso e Drywall (Especialidade)
 Qualyvinil Tinta Acrílica Profissional (Econômica)

 Qualyvinil Plus (Standard)
 Qualyvinil Tinta Acrílica Rende Muito + (Standard)
 Qualyvinil Ultra Lavável (Premium)
 Qualyvinil Fosco Completo Acrílico Premium (Premium)

 Qualyvinil Esmalte Sintético Standard (Standard)

 Klasse Complementos Massa Corrida PVA
 Klasse Complementos Massa Acrílica

Luiz Cornacchioni
Presidente Executivo

Jairo Cukierman
Sócio-Diretor

Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda.
Rua Guaipá, 486 – São Paulo - SP

 Qualyvinil Massa Corrida
 Qualyvinil Complementos Acrílicos Massa Acrílica

Para mais informações sobre o Programa Setorial da Qualidade:  http://pbqp-h.mdr.gov.br/

o(s) verniz(es) brilhante(s) à base de solvente em conformidade com a NBR 16211:2019;

 Qualyvinil Verniz Copal Premium Interior

 Colorit Esmalte Sintético Premium (Premium)

Rua Dr. Cardoso de Melo, 1340 cj131 – São Paulo - SP

Emissão: 16 de novembro de 2022 – Validade: 15 de fevereiro de 2023

TPQ2/1076/ATESTADOS/RS076/101122

está qualificada junto ao Programa Setorial da Qualidade - Tintas Imobiliárias, do PBQP-H de acordo com o 
Relatório Setorial de nº 77, com os produtos:

a(s) tinta(s) látex claras foscas em conformidade com a NBR 15079-1:2021;

a(s) tinta(s) látex claras nos acabamentos diferentes de fosco em conformidade com a NBR 15079-2:2021;

 Qualyvinil Plus (Standard)  Qualyvinil Ultra Lavável (Premium)

DocuSign Envelope ID: 98784001-F770-4F96-AED5-535F415F6C66
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de dezembro de 2022.
Senhor Chefe da SMR,
 
Solicito a análise técnica da proposta apresentada pela

empresa A DE N P OLIVEIRA - ME, referente aos itens 01 e 02
(1210968 e 1210970).

 
Informo que a presente sessão eletrônica encontra-se em

andamento.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 06/12/2022, às 09:09, 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
1210971 e o código CRC CE93D6C2.

0005784-82.2022.6.02.8000 1210971v1
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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 dezembro de 2022.
Senhor pregoeiro,
 
Em relação ao Despacho PREG 1210971, efetuamos

consulta ao site https://tintadequalidade.com.br/marcas-
qualificadas/, identificando o fabricante como possuidor do
Atestado de Qualificação pelo Programa Brasileiro da
Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-h), na forma
detalhada pelo Atestado de Qualificação (1210970), conforme
exigido no Anexo I.

Dessa forma, ao cumprir as exigências do
instrumento convocatório, resta claro que a proposta poderá
ser aceita.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por AUDEIR MEDEIROS DE AGUIAR PEIXOTO,
Analista Judiciário, em 06/12/2022, às 11:14, 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
1211093 e o código CRC AF5AFC56.

0005784-82.2022.6.02.8000 1211093v1
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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: 29.301.519/0001-91 DUNS®: 917684277
Razão Social: A DE N P OLIVEIRA
Nome Fantasia: DELTA INFINITY
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/04/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta (Dados obtidos do histórico)
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 26/03/2023
FGTS 20/12/2022
Trabalhista Validade: 13/05/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 21/03/2023
Receita Municipal Validade: 18/02/2023

VI - Qualificação Econômico-Financeira

30/04/2023Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 06/12/2022 11:23 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 06/12/2022 11:27:04 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: A DE N P OLIVEIRA 
CNPJ: 29.301.519/0001-91 
 
 
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: Sistema do Portal da Transparência está indisponível 
 
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: Sistema do Portal da Transparência está indisponível 
 
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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Busca livre: 

Data de Resultado da Compra de: 

Data de Resultado da Compra até: 

LIMPAR

Dados atualizados até: 02/09/2022

FILTROS APLICADOS:

29301519000191

01/01/2022

02/09/2022

DETALHAR
DATA DE
RESULTADO DA
COMPRA

DATA DE
ABERTURA

ÓRGÃO
SUPERIOR
LICITANTE

ÓRGÃO /
ENTIDADE
VINCULADA
LICITANTE

UNIDADE
GESTORA

SITUAÇÃO
MODALIDADE DA
LICITAÇÃO

INSTRUMENTO LEGAL
DE CONTRATAÇÃO

NÚMERO DA
LICITAÇÃO

OBJETO DA
LICITAÇÃO

Nenhum registro encontrado
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CPF / CNPJ sancionado: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

29301519000191

Data da consulta: 06/12/2022 10:57:08
Data da última atualização: 12/2022 (Diário Oficial da União - CEAF) , 12/2022 (Sistema

Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP) , 12/2022 (Sistema Integrado de Registro do
CEIS/CNEP - CEIS) , 11/2022 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de
Leniência) , 12/2022 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
(SIAFI) - CEPIM)

DETALHAR CADASTRO CNPJ/CPF SANCIONADO NOME SANCIONADO UF SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

CATEGORIA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

VALOR DA MULTA QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

FÓRUM CÍVEL DA COMARCA DE ANANINDEUA

            Certifico,  que a requerimento da parte interessada, revendo os registros de 
distribuição, de 1º de janeiro de 1980, até a presente data, em face de A DE N P OLIVEIRA , 
CNPJ 29.301.519/0001-91, residente em TV WE 54, 1171, FUNDOS, CID NOVA V, 
ANANINDEUA/PA, NADA CONSTA  na Justiça Estadual de 1º grau, 2º grau e nos Juizados 
Especiais do Estado do Pará,  referente a AÇÕES CÍVEIS em que é parte como requerido(a).

Observações:

1. Certidão expedida gratuitamente, através da Central de Distribuição deste Fórum.
2. A informação do nº do CPF ou CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da certidão, 
devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário, sob pena de incorrer na 
prática dos atos típicos previstos nos arts. 299 § 1º, art.301 e 304 do Código Penal Brasileiro.
3. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do 
Estado do Pará(www.tjpa.jus.br), no menu de consultas.
4. Este documento é válido somente por 90(noventa) dias.
5. A autenticidade poderá ser efetivada, no máximo, até 90(noventa) dias após sua expedição.

CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ANANINDEUA
COMARCA DE ANANINDEUA

As informações contidas nesta Certidão referem-se a existência de Ações de Execução Fiscal, Municipal ou Estadual, 
Execução patrimonial, Falência e recuperação Judicial(Concordata), Civel e Comercial, Familia, 
Interdição/Tutela/Curatela, Inventário e etc...

MARION CALDEIRA DOS SANTOS WASSALLY

quarta-feira, 30 novembro, 2022

1
Válida até 28/02/2023 00:00:00
CONTROLE: 11300709769698

Comprovação de autenticidade da certidão no site http://www.tjpa.jus.br

Certidão expedida gratuitamente em :
Está certidão é emitida apenas para pessoas com maior idade civil.

Esta certidão tem efeito de certidão negativa para processos de Falência, concordata(ainda remanescentes) ou recuperação judicial.

Libra (marion.caldeira)

Certidão em conformidade com o provimento 19/2009 - CJRMB, que institui certidão única para feitos cíveis.
30/11/2022  07:45:38
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Certifico o Registro em 10/02/2022
Arquivamento 20000756514 de 10/02/2022 Protocolo 225371090 de 21/01/2022 NIRE 15802495195
Nome da empresa A DE N P OLIVEIRA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 89828165928303

10/02/2022

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL  
                                          CONSOLIDADO                                                                                                                                  
                                                             

                                                                      1 
 

 

 

ARIANE DE NAZARE PALHETA OLIVEIRA, nacionalidade BRASILEIRA, 
nascida em 13/10/1994, SOLTEIRA, EMPRESÁRIA, CPF nº 012.506.912-06, 
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO nº 05802676759, órgão expedidor 
DETRAN-PA, residente e domiciliada à TRAVESSA WE-54, 1171, ALTOS, 
CIDADE NOVA, ANANINDEUA/PA, CEP 67.133-370, titular da empresa A DE 
N P OLIVEIRA, registrada na Junta Comercial do Estado do Pará, sob NIRE nº 
15802495195, com sede à Travessa We-54, 1171, Fundos, Cidade Nova V 
Ananindeua/PA, CEP 67.133-370, devidamente inscrita no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 29.301.519/0001-91, delibera e ajusta as 
alterações contratuais arquivadas na JUCEPA sob o Nº 20000696182 de 
22/02/2021 e Nº 20000748617 de 23/12/2021, mediante as condições 
estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL, NOME FANTASIA, SEDE E 
DOMICILIO: A empresa individual gira sob o nome empresarial de A DE N P 
OLIVEIRA, com nome fantasia de DELTA INFINITY, com sede à Travessa We-
54, Nº 1171, Fundos, Cidade Nova V, Ananindeua/PA, CEP: 67.133-370. 

 

CLAUSULA SEGUNDA – FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A empresa 
individual poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 
no país ou no exterior, mediante alteração contratual. 

 

 CLAUSULA TERCEIRA – INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO 
DA SOCIEDADE: A empresa individual  iniciou suas atividades em 20/12/2017,  
sem prazo de duração e por tempo indeterminado. 

  

CLAUSULA QUARTA – OBJETO SOCIAL - A sociedade tem por objetos 
sociais: 

 

COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO; COMERCIO VAREJISTA 
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA DE 
LUBRIFICANTES; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA 
PINTURA; COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; 
COMERCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS; COMERCIO 
VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS; COMERCIO VAREJISTA DE 
CAL AREIA PEDRA BRITADA TIJOLOS E TELHAS; COMERCIO VAREJISTA 
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NAO ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE; COMERCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C-YEbSr0PdRzw&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01250691206-ARIANE DE NAZARE PALHETA OLIVEIRA
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Certifico o Registro em 10/02/2022
Arquivamento 20000756514 de 10/02/2022 Protocolo 225371090 de 21/01/2022 NIRE 15802495195
Nome da empresa A DE N P OLIVEIRA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 89828165928303

10/02/2022

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL  
                                          CONSOLIDADO                                                                                                                                  
                                                             

                                                                      2 
 

REVESTIMENTO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA; COMERCIO 
VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E 
COMUNICAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEOS; 
COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS; COMERCIO VAREJISTA DE 
ILUMINAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMERCIO 
VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA 
APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO EXCETO 
INFORMATICA E COMUNICACAO; COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS 
ARTIGOS DE USO DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO A 
VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS 
AUTOMOTORES; COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E 
EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL PARTES E PECAS. 

 

CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS: 

45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos 
automotores 

46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso 
comercial; partes e peças 

47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes 

47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 

47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 

47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 

47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 

47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas 

47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados 
anteriormente 

47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento 

47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 

47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos 
de informática 

47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e 
comunicação 

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e 
equipamentos de áudio e vídeo 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C-YEbSr0PdRzw&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01250691206-ARIANE DE NAZARE PALHETA OLIVEIRA
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Certifico o Registro em 10/02/2022
Arquivamento 20000756514 de 10/02/2022 Protocolo 225371090 de 21/01/2022 NIRE 15802495195
Nome da empresa A DE N P OLIVEIRA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 89828165928303

10/02/2022
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47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 

47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 

47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 

47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para 
aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e 
comunicação 

47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico 
não especificados anteriormente 

47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria. 

. 

CLAUSULA QUINTA – CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 10.000,00 
(Dez mil reais),divididos em 10.000,00 (Dez mil) quotas de R$ 1,00 (hum real) 
cada,  totalmente integralizado pela empresária.  

 

CLAUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO: A 
responsabilidade é total e exclusivamente do empresário individual abaixo 
assinado. 

  

CLAUSULA SETIMA – ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA E USO DO NOME 
EMPRESARIAL 

A administração da empresa individual caberá à empresária ARIANE DE 
NAZARE PALHETA OLIVEIRA com poderes e atribuições de representá-la 
ativa e passivamente, Judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, 
instituições financeiras, entidade Privada e terceiros em geral, autorizado o uso 
do nome empresarial isoladamente, no entanto, proibido em atividades 
estranhas ao interesse social. 

  

CLAUSULA OITAVA - DA DECLARAÇAO DE DESIMPEDIMENTO 

O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as 
informações prestadas neste Instrumento e quanto ao disposto no ART. 299 do 
Código Penal, não estar  impedido de exercer Atividade Empresária e não 
possuir outro Registro como empresário individual no País. 

 

CLAUSULA NONA – DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA 

Declara sob as penas da lei, que se enquadra na condição de 
MICROEMPRESA, nos termos da lei complementar 155/2016, que retirou a 
partícula designativa nos nomes empresariais formados a partir de 01/01/2018. 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C-YEbSr0PdRzw&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01250691206-ARIANE DE NAZARE PALHETA OLIVEIRA
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Certifico o Registro em 10/02/2022
Arquivamento 20000756514 de 10/02/2022 Protocolo 225371090 de 21/01/2022 NIRE 15802495195
Nome da empresa A DE N P OLIVEIRA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 89828165928303

10/02/2022

INSTRUMENTO DE INSCRIÇÃO DO EMPRESARIO INDIVIDUAL  
                                          CONSOLIDADO                                                                                                                                  
                                                             

                                                                      4 
 

  

E por estar em acordo assina o presente instrumento em 1 via. 

  

Ananindeua-Pa, em 21 de Janeiro de 2022. 

  

  

____________________________________ 

ARIANE DE NAZARE PALHETA OLIVEIRA 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C-YEbSr0PdRzw&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 01250691206-ARIANE DE NAZARE PALHETA OLIVEIRA
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Certifico o Registro em 10/02/2022
Arquivamento 20000756514 de 10/02/2022 Protocolo 225371090 de 21/01/2022 NIRE 15802495195
Nome da empresa A DE N P OLIVEIRA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 89828165928303

10/02/2022

Cpf: 01250691206 - ARIANE DE NAZARE PALHETA OLIVEIRA - Assinado em 09/02/2022 s 15:51:47

 

 

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

NIRE 15802495195
CNPJ 29.301.519/0001-91
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/02/2022
SOB N: 20000756514

051 - CONSOLIDAC O DE CONTRATO/ESTATUTOEVENTO

002 - ALTERA OATO

225371090 - 21/01/2022PROTOCOLO

A DE N P OLIVEIRANOME DA EMPRESA

225371090           

TERMO DE AUTENTICA O

MATRIZ

 1

Anexo REGISTRO COMERCIAL E JUNTA COMERCIAL (1211191)         SEI 0005784-82.2022.6.02.8000 / pg. 239



 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO
29.301.519/0001-91
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
20/12/2017

 
NOME EMPRESARIAL
A DE N P OLIVEIRA

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DELTA INFINITY

PORTE
ME

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente
47.44-0-06 - Comércio varejista de pedras para revestimento
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso
doméstico, exceto informática e comunicação
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

 
LOGRADOURO
TV WE 54

NÚMERO
1171

COMPLEMENTO
FUNDOSCID NOVA V

 
CEP
67.133-370

BAIRRO/DISTRITO
CIDADE NOVA

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

UF
PA

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO
DELTAINFINITY17@GMAIL.COM

TELEFONE
(91) 8328-2295

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
20/12/2017

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/12/2022 às 09:23:38 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (06/12/2022 às 09:19) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 012.506.912-06.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

638F.3356.E008.2174 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 06/12/2022 as 09:19:34 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: ARIANE DE NAZARE PALHETA OLIVEIRA 
 
CPF/CNPJ: 012.506.912-06 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 09:17:17 do dia 06/12/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: G68E061222091717 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Certidão TCU - PESSOA FÍSICA (1211198)         SEI 0005784-82.2022.6.02.8000 / pg. 242



14/02/2022 14:25 Impresso da FIC
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GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.587.664-3

INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF
29.301.519/0001-91

INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL
15802495195

NOME EMPRESARIAL 
A DE N P OLIVEIRA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO
DELTA INFINITY

SEDE
CERAT MARITUBA

ENDEREÇO
TRV WE 54, 1171 CIDADE NOVA FUNDOSCID NOVA V

REGIME DE PAGAMENTO
Simples Nacional

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE 
20/12/2017

SITUAÇÂO CADASTRAL 
Ativo

CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL
4742300 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4530703 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4732600 - Comércio varejista de lubrificantes

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4744002 - Comércio varejista de madeira e artefatos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
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4744004 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4744006 - Comércio varejista de pedras para revestimentos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4754701 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4755501 - Comércio varejista de tecidos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso
doméstico, exceto informática e comunicação

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.
Emitido no dia 14/02/2022 às 14:24:39 pelo Portal de Serviços da SEFA
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 --------------------------------------------------------------------------------------------
   DATA DE EMISSÃO    VALIDO ATÉ       ANO        Nº DO ALVARÁ      CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
      26/06/2022       10/05/2023      2022          20394               90730394090730 
 --------------------------------------------------------------------------------------------
  
    CPF/CNPJ..........: 29.301.519/0001-91 
    INSC. MUNICIPAL...: 743450           
    RAZÃO SOCIAL......: A DE N P OLIVEIRA                                                      
    NOME FANTASIA.....: DELTA INFINITY                                                         
    NATUREZA JURIDICA.: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)                                                
    SITUACAO CADASTRAL: ATIVO                                                                  
 --------------------------------------------------------------------------------------------
    ENDEREÇO..........: CONJ CIDADE NOVA 5 WE 54                                               
    NÚMERO............: 1171   
    COMPLEMENTO.......: FUNDOS                                                                 
    BAIRRO............: COQUEIRO                                                               
    CEP...............: 67133370 
 --------------------------------------------------------------------------------------------
   ATIVIDADES
    COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO                                
  
  
  
  
  
  
  
  
 --------------------------------------------------------------------------------------------
    * ESTE ALVARÁ É APLICAVEL PARA TODAS AS ATIVIDADES CONSTANTES NO ATOS ARQUIVADOS 
    DOS ÓRGÃOS DE REGISTRO COMPETENTES, NA DATA DA EXPEDIÇÃO.
 --------------------------------------------------------------------------------------------
  
 --------------------------------------------------------------------------------------------
    O PRESENTE DOCUMENTO PODERÁ SER CASSADO, A QUALQUER MOMENTO, POR IRREGULARIDADE
                             NO ESTABELECIMENTO.
 --------------------------------------------------------------------------------------------
    EMITIDO POR: A DE N P OLIVEIRA                                                      
 --------------------------------------------------------------------------------------------
     VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE NO ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.ananindeua.pa.gov.br/segef
     E PROCURAR DO ITEM "Verificar autenticidade da Certidão" COM AS INFORMAÇÕES CONSTANTES
     NESTE ALVARÁ.
 --------------------------------------------------------------------------------------------
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CÓPIA

MARINHA DO BRASIL

                                       COMANDO DO 4º DISTRITO NAVAL

 1º ESQUADRÃO DE HELICÓPTEROS DE EMPREGO GERAL DO NORTE

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa  A DE N P
OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.301.519/0001-91, estabelecida na TV.
WE  54,  CIDADE  NOVA  5,  Nº  1171  FUNDOS,  CEP:  67133-370  ANANIN-
DEUA/PA,  forneceu  satisfatoriamente  à  CENTRO  DE  INTENDENCIA  DA
MARINHA EM BELÉM - 1° Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral
do Norte, inscrita no CNPJ sob o nº 00.394.502/0396-01, os produtos constantes
da relação abaixo referente a NF nº 000031, dentro dos prazos contratados:

Produtos Quantidade

TINTA FOSCA 18L BR GELO DESTACK 10

TINTA FOSCA 18L BR NEVE DESTACK 3

TINTA PISO 18L CINZA ESCURO 4

TINTA PISO 18L AMARELO 3

TINTA FOSCA 18L CONCRETO DESTACK 10

TINTA ESMALTE SINTETICO BR 3,6L VERMELHO 4

AGUARRAS 900ML 10

ROLO LA CARNEIRO 23CM C/ CABO 30

ROLO LA CARNEIRO 15CM C/ CABO 20

ROLO LA CARNEIRO 9CM C/ CABO 20

- 1 -

Atestado de Capacidade Técnica  (1211205)         SEI 0005784-82.2022.6.02.8000 / pg. 246



TRINCHA 3'' CERDA GRIS 20

TRINCHA 2.1/2'' CERDA GRIS 20

BANDEJA P/ PINTURA 23CM 5

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada
constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Belém,PA, em 19 de janeiro de 2022.

THAYRO MACÊDO DE PAIVA
Terceiro-Sargento (AV-VA)

Supervisor da Execução Financeira

- 2 -
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A DE N P OLIVEIRA - ME 
CNPJ: 29.301.519/0001-91 - IE: 15.587.664-3 
Telefone: (91) 98328-2295 - Ariane / (91) 98197-9754 - Karlos 
Email: deltainfinity17@gmail.com 
Endereço: Tv. WE 54, Cidade Nova 5, Nº 1171, CEP: 67133-370 - Ananindeua - PA 

DECLARAÇÃO MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

A empresa A DE N P OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº 29.301.519/0001-91, com sede Tv. we 54, cidade 
nova 5, nº 1171 cep: 67133-370 Ananindeua-PA , por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr. (a) 
Ariane de Nazaré Palheta Oliveira, portador do Documento de Identidade nº 6649953, inscrito no CPF sob 
o nº 012.506.912-06, DECLARA, para fins de Não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Jurídica(IRPJ),da Contribuição Social sobre Lucro Líquido(CSLL), da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social(Confins), e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 
64 da Lei nº 9430, de 27 de setembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado 
de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
- Simples Nacional, de que trata o art.12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

Para esse efeito, a declarante informa que; 

I- Preenche os seguintes requisitos; 

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os 
documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a 
realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial; 

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação 
pertinente; 

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria 
da Receita Federal do Brasil e á entidade pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da 
presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações , sem prejuízo do 
disposto no art.32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela 
concorrem, ás penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas á falsidade ideológica 
(art.299 do Código Penal  e ao crime contra  a ordem tributária (art.1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro 
de 1990). 

25 de Agosto de 2022, Ananindeua-PA 

Ariane de Nazaré Palheta Oliveira 
Administradora 

CPF: 012.506.912-06

ARIANE DE NAZARE 
PALHETA 
OLIVEIRA:01250691206

Assinado de forma digital por 
ARIANE DE NAZARE PALHETA 
OLIVEIRA:01250691206 
Dados: 2022.08.25 10:31:11 -03'00'
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Certifico o Registro em 07/02/2022
Arquivamento 20000755763 de 07/02/2022 Protocolo 225328666 de 01/02/2022 NIRE 15802495195
Nome da empresa A DE N P OLIVEIRA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 122278900432805

07/02/2022

  

MARGIN 
 

Balanço Patrimonial em 31/12/2021 

A DE N P OLIVEIRA 

 

Folha:  1

 

  

    

      

 

Rua TRAVESSA WE-54 1171/CIDADE NOVA V, Cidade Nova, Ananindeua/PA - CEP 67133-370 / CNPJ:29.301.519/0001-91 / NIRE: 15802495195 
  

    
      

 

 ATIVO 82.893,83 D
  

   

   
 

 

      

 

  ATIVO CIRCULANTE 79.903,28 D
  

   

   
 

 

      

 

   DISPONÍVEL 28.181,40 D
  

   

   
 

 

      

 

     CAIXA OU EQUIVALENTE DE CAIXA 8.070,00 D
  

   

   
 

 

      

 

     BANCOS CONTA MOVIMENTO 20.111,40 D
  

   

   
 

 

      

   

 

   CRÉDITOS 21.944,59 D
  

   

   
 

 

      

 

     CLIENTES 21.944,59 D
  

   

   
 

 

      

      

 

   ESTOQUE 29.777,29 D
  

   

   
 

 

      

      

 

     MERCADORIAS PARA REVENDA 29.777,29 D
  

   

   
 

 

      

 

  ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.990,55 D
  

   

   
 

 

      

 

   IM O B I L I Z A D O 2.990,55 D
  

   

   
 

 

      

 

     BENS MÓVEIS 3.631,73 D
  

   

   
 

 

      

 

         MÓVEIS E UTENSÍLIOS 829,99 D
  

   

   
 

 

      

 

         MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS 1.362,75 D
  

   

   
 

 

      

 

         COMPUTADORES E PERIFERICOS 1.438,99 D
  

   

   
 

 

      

 

     (-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS 641,18 C
  

   

   
 

 

      

 

         DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS 479,23 C
  

   

   
 

 

      

 

         DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 161,95 C
  

   

   
 

 

      

 

 PASSIVO 82.893,83 C
  

   

   
 

 

      

 

  PASSIVO CIRCULANTE 23.414,60 C
  

   

   
 

 

      

 

     FORNECEDORES NO PAÍS 21.012,32 C
  

   

   
 

 

      

      

 

     OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 2.402,28 C
  

   

   
 

 

      

      

 

  PATRIMONIO LIQUIDO 59.479,23 C
  

   

   
 

 

      

 

   CAPITAL SOCIAL 59.479,23 C
  

   

   
 

 

      

 

     CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 10.000,00 C
  

   

   
 

 

      

 

     LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 49.479,23 C
  

   

   
 

 

      

 

         LUCROS ACUMULADOS 49.479,23 C
  

   

   
 

 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C8Joej7EJ3oqg&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02021985296-GILSON FREITAS DIAS|01250691206-ARIANE DE NAZARE PALHETA OLIVEIRA
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Certifico o Registro em 07/02/2022
Arquivamento 20000755763 de 07/02/2022 Protocolo 225328666 de 01/02/2022 NIRE 15802495195
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MARGIN 
 

Balanço Patrimonial em 31/12/2021 

A DE N P OLIVEIRA 

 

Folha:  2
Ref: 12/2021

 

  

    

        

 

Rua TRAVESSA WE-54 1171/CIDADE NOVA V, Cidade Nova, Ananindeua/PA - CEP 67133-370 / CNPJ:29.301.519/0001-91 / NIRE: 15802495195 
  

    
        

    

 
SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS 
POR TODAS ELAS. 
 
EM CUMPRIMENTO AO QUE DETERMINA O PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 1.184 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, LEI 10.406 DE 10/01/2002, 
ASSINAMOS O PRESENTE TERMO DE RESPONSABILIDADE RELATIVO A FIDELIDADE E A REALIDADE DOS SALDOS DAS CONTAS AQUI 
LAVRADAS, CONSOANTE AS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.188 DO MESMO CÓDIGO. OS REGISTROS DO EXERCÍCIO FORAM REALIZADOS COM 
AMPARO EM DOCUMENTAÇÃO COMPETENTE, REPASSADA AO PROFISSIONAL ENCARREGADO DA ESCRITA CONTÁBIL, ESTE NA 
QUALIDADE DE PROPOSTO DOS SÓCIOS DA EMPRESA, ASSIM COMO, OS INVENTÁRIOS FÍSICOS DOS ELEMENTOS PATRIMONIAIS E AS 
PERTINENTES AVALIAÇÕES, ESTES EFETUADOS SOB DIRETA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO SIGNATÁRIO DESTE TERMO. 
 
AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS Nº 01 A 49 DO LIVRO DIÁRIO Nº 001 REGISTRADO NA JUNTA DO ESTADO DO 
PARÁ SOB O Nº 229995365 EM 01/02/2022. 
 

 

   

 

    

ANANINDEUA - PA, 01 DE FEVEREIRO DE 2022 
 

    

    

 

EMPRESARIO: ARIANE DE NAZARE PALHETA OLIVEIRA 
  

    

 

CPF: 012.506.912-06 
CNH: 05802676759/DETRAN-PA 

  

 

        

      

   

 

CONTADOR: GILSON FREITAS DIAS 
 

   

 

CPF: 020.219.852-96 
 

   

 

CRC :020768 
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Demonstração de Resultado em 31/12/2021 

A DE N P OLIVEIRA 

 

Folha:  3 
 
 

 

  

          

                     

 

Rua TRAVESSA WE-54 1171/CIDADE NOVA V, Cidade Nova, Ananindeua/PA - CEP 67133-370 / CNPJ:29.301.519/0001-91 / NIRE: 15802495195 
  

    
                     

  

Receita Operacional Bruta 
         

                     

     

                RECEITA VENDAS DE MERCADORIAS 
  

157.200,26 C 157.200,26 C 
   

                  

                     

  

Deduções da Receita Bruta 
         

                     

     

        IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS 
  

6.899,32 D
    

                  

     

                SIMPLES S/VENDAS 
  

6.899,32 D 6.899,32 D 
   

                  

                     

  

 = RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 
     

150.300,94 C 
   

                     

  

Custo de Mercadorias Vendidas 
         

                     

     

        CUSTOS DE 
MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS 
VENDIDOS 

  

96.451,89 D
    

                  

     

                CUSTO DA MERCADORIA REVENDIDA 
  

96.451,89 D 96.451,89 D 
   

                  

                     

  

 = LUCRO BRUTO 
     

53.849,05 C 
   

                     

  

Despesas Operacionais 
         

                     

     

    DESPESAS OPERACIONAIS 
  

4.853,25 D
    

                  

                  

     

                DESPESAS SOFTWARE/MANUT 
  

350,00 D
    

                  

     

                DESPESAS GERAIS E ADM 
  

1.871,22 D
    

                  

     

                DEPRECIAÇÕES 
  

641,18 D
    

                  

     

                ENERGIA ELETRICA 
  

1.208,99 D
    

                  

     

                LANCHES E REFEIÇÕES 
  

44,50 D
    

                  

     

                TELEFONE E INTERNET 
  

737,36 D 4.853,25 D 
   

                  

                     

  

Receitas Financeiras 
         

                     

     

        RECEITAS FINANCEIRAS 
  

483,43 C
    

                  

     

                DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS 
  

483,43 C 483,43 C 
   

                  

                     

  

 = RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO 
     

49.479,23 C 
   

                     

  

 = RESULTADO DO EXERCÍCIO 
     

49.479,23 C 
   

                     

    

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM LUCRO 
LÍQUIDO DE 49.479,23 (QUARENTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS).
 
SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS 
RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. 
 
AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS Nº 01 A 49 DO LIVRO DIÁRIO Nº 001 REGISTRADO NA JUNTA DO ESTADO 
DO PARÁ SOB O Nº 229995365 EM 01/02/2022. 
 

     

                     

   

ANANINDEUA - PA, 01 DE FEVEREIRO DE 2022 
 

                     

        

 

EMPRESARIO: ARIANE DE NAZARE PALHETA OLIVEIRA 
  

 

CPF: 012.506.912-06 
CNH: 05802676759/DETRAN-PA 

  

     

  

CONTADOR: GILSON FREITAS DIAS 
 

 

   

  

CPF: 020.219.852-96 
  

  

CRC :020768 
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Análise Financeira em 31/12/2021 

A DE N P OLIVEIRA 

 

Folha:  4
 

  

    

     

 

Rua TRAVESSA WE-54 1171/CIDADE NOVA V, Cidade Nova, Ananindeua/PA - CEP 67133-370 / CNPJ: 29.301.519/0001-91/ NIRE: 15802495195 
 

  

   
   

  
 

 

  

Liquidez Geral 
      

 

Ativo Circulante + R.L.P 79.903,28 D
= 3,412

 

 

Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. 23.414,60 C
 

 

 

Grau de Endividamento Geral  
      

 

Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. 23.414,60 C
= 28,25% 

 

 

Ativo Total 82.893,83 D
 

 

 

 

 

  

Liquidez Corrente 
      

 

Ativo Circulante 79.903,28 D
= 3,412

 

 

Passivo Circulante 23.414,60 C
 

 

 

Imobilização do Investimento Total 
      

 

Ativo NÃO Circ. - R.L.P 2.990,55 D
= 3,61% 

 

 

Patrimônio Líquido 82.893,83 D
 

 

 

 

 

  

Liquidez Seca 
      

 

Ativo Circulante - Est. 50.125,99 D
= 2,141

 

 

Passivo Circulante 23.414,60 C
 

 

 

Imobilização do Capital Próprio 
      

 

Ativo NÃO Circ. - R.L.P 2.990,55 D
= 3,61% 

 

 

Patrimônio Líquido 82.893,83 D
 

 

 

 

 

  

Liquidez Imediata 
      

 

Disponível 28.181,40 D
= 1,204

 

 

Passivo Circulante 23.414,60 C
 

 

 

Rentabilidade do Investimento Total 
      

 

Res. Do Exercício 49.479,23 C
= 59,69% 

 

 

Ativo Total 82.893,83 D
 

 

 

 

 

  

Índice de Solvência 
      

 

Ativo Total 82.893,83 D
= 3,540

 

 

Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. 23.414,60 C
 

 

 

Participação de Terceiros sobre Recursos totais 
      

 

Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. 23.414,60 C
= 28,25% 

 

 

(Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. +  82.893,83 C
 

 

 

 

 

  

Índice de lucratividade 
      

 

Lucro líquido 49.479,23 C
= 0,911

 

 

Receita 54.332,48 C
 

 

 

Composição do endividamento 
      

 

Passivo Circulante 23.414,60 C
= 100,00% 

 

 

Pas. Circ. + Pas. NÃO Circ. 23.414,60 C
 

 

 

 

 

  

Giro Ativo 
      

 

Receita Operacional Líquida 150.300,94 C 
= 1,813

 

 

Ativo Total 82.893,83 D
 

 

 

ROI 
      

 

Lucro Líquido 49.479,23 C
= 0,597 

 

 

Ativo Total 82.893,83 D
 

 

 

 

 

  

Retorno sobre Patrimônio Líquido 
      

 

Lucro Líquido 49.479,23 C
= 0,832

 

 

Patrimônio Líquido 59.479,23 C
 

 

 

 

 

 

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C8Joej7EJ3oqg&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02021985296-GILSON FREITAS DIAS|01250691206-ARIANE DE NAZARE PALHETA OLIVEIRA

Anexo BALANÇO PATRIMONIAL (1211215)         SEI 0005784-82.2022.6.02.8000 / pg. 252



Certifico o Registro em 07/02/2022
Arquivamento 20000755763 de 07/02/2022 Protocolo 225328666 de 01/02/2022 NIRE 15802495195
Nome da empresa A DE N P OLIVEIRA
Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 122278900432805

07/02/2022

                     

 

Análise Financeira em 31/12/2021 

A DE N P OLIVEIRA 

 

Folha:  5 
 
 

 

  

          

                     

 

Rua TRAVESSA WE-54 1171/CIDADE NOVA V, Cidade Nova, Ananindeua/PA - CEP 67133-370 / CNPJ:29.301.519/0001-91 / NIRE: 15802495195 
  

    
                     

                     

    

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS 
RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. 
 
AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS Nº 01 A 49 DO LIVRO DIÁRIO Nº 001 REGISTRADO NA JUNTA DO ESTADO 
DO PARÁ SOB O Nº 229995365 EM 01/02/2022. 
 
 

     

                     

   

ANANINDEUA - PA, 01 DE FEVEREIRO DE 2022 
 

                     

        

 

EMPRESARIO: ARIANE DE NAZARE PALHETA OLIVEIRA 
  

 

CPF: 012.506.912-06 
CNH: 05802676759/DETRAN-PA 

  

     

  

CONTADOR: GILSON FREITAS DIAS 
 

 

   

  

CPF: 020.219.852-96 
  

  

CRC :020768 
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Notas Explicativas em 31/12/2021 
A DE N P OLIVEIRA 
 

Folha: 6 
 
 

 

  

    

         

 

Rua TRAVESSA WE-54 1171/CIDADE NOVA V, Cidade Nova, Ananindeua/PA - CEP 67133-370 / CNPJ: 29.301.519/0001-91/ NIRE: 15802495195 
 

  

   
   

  
 

 

 NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL: 
 
A A DE N P OLIVEIRA é uma empresa individual com atuação preponderante no Comércio 
varejista de material elétrico, bem como em diversos ramos do comércio conforme objeto social 
descrito em seu contrato social, tendo iniciado suas atividades em 20/12/2017. 
 
NOTA 2 - ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL: 
 
A A DE N P OLIVEIRA mantém um sistema de escrituração em consonância com a RESOLUÇÃO 
CFC N.º 1.418/12 que aprova a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte, da mesma maneira que com a NBC TG 1000 (R1) – CONTABILIDADE PARA 
PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS. 
 
NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
 
1 - O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência; 
 
2 - A empresa não possui conselho fiscal instalado; 
 

  3 - A empresa não possui Auditoria Independente; 
 
 4 - A empresa é optante pelo regime de tributação do Simples Nacional. 
  
 5 – As Obrigações Tributárias evidenciadas no passivo circulante são referente a provisão para pagamento do  
 DAS – Simples Nacional apurado na competência 12/2021, com vencimento em 20/01/2022. 
              

 
NOTA 4 – CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO: 
 
À  
GILSON FREITAS DIAS 
CRC n.º 020768/O-1  
 
Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa A DE N P OLIVEIRA, 
CNPJ nº 29.301.519/0001-91, que as informações relativas ao período-base 01/01/2021 à 31/12/2021, 
fornecidas a Vossa Senhoria para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações 
acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, 
trabalhista e previdenciária são fidedignas. 
 
Também declaramos: 
que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão 
adequados ao tipo de atividade e volume de transações; 
que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; 
que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, 
encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de 
total idoneidade; 
que os estoques registrados em conta própria foram por nós contados e levantados fisicamente e avaliados 
de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do 
período encerrado em 31/12/2021; 
que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com 
documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de 
dados e arquivos eletrônicos gerados.  
 
Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam 
afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa. 
 
Também confirmamos que não houve: 
fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; 
fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; 
violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas 
demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas. 
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Notas Explicativas em 31/12/2021 

A DE N P OLIVEIRA 

 

Folha:  7 
 
 

 

  

          

                     

 

Rua TRAVESSA WE-54 1171/CIDADE NOVA V, Cidade Nova, Ananindeua/PA - CEP 67133-370 / CNPJ:29.301.519/0001-91 / NIRE: 15802495195 
  

    
                     

                     

    

 
 

_____________________________________________ 
ARIANE DE NAZARE PALHETA OLIVEIRA  

EMPRESÁRIO 
CPF: 012.506.912-06 

CNH: 05802676759/DETRAN-PA 
 
 
 
 
SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS 
RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS. 
 
AS INFORMAÇÕES FORAM EXTRAÍDAS DAS FOLHAS Nº 01 A 49 DO LIVRO DIÁRIO Nº 001 REGISTRADO NA JUNTA DO ESTADO 
DO PARÁ SOB O Nº 229995365 EM 01/02/2022. 
 

     

                     

   

ANANINDEUA - PA, 01 DE FEVEREIRO DE 2022 
 

                     

        

 

EMPRESARIO: ARIANE DE NAZARE PALHETA OLIVEIRA 
  

 

CPF: 012.506.912-06 
CNH: 05802676759/DETRAN-PA 

  

     

  

CONTADOR: GILSON FREITAS DIAS 
 

 

   

  

CPF: 020.219.852-96 
  

  

CRC :020768 
 

   

 

 

 

Assinado de forma digital por ARIANE DE 
NAZARE PALHETA OLIVEIRA:01250691206 
Dados: 2022.02.01 19:34:24 -03'00'
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 99/2022 UASG 70011

A DE N P OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº 29.301.519/0001-91, 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.

Ananindeua, 30 de Novembro de 2022.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão Eletrônico(a) 99/2022 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: 29.301.519/0001-91 - A DE N P OLIVEIRA

30 de Movembro de 2022.

 

Voltar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 99/2022 UASG 70011

A DE N P OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº 29.301.519/0001-91, declara sob as penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos
termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Ananindeua, 30 de Novembro de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 99/2022 UASG 70011

A DE N P OLIVEIRA, como representante devidamente constituído de 29.301.519/0001-91 - A DE N P OLIVEIRA doravante denominado A
DE N P OLIVEIRA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 99/2022 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 99/2022 UASG 70011 foi elaborada de maneira independente pelo A DE N P
OLIVEIRA 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 99/2022 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 99/2022 UASG 70011,não foi informada, discutida ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 99/2022 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 99/2022 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação;

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 99/2022 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 99/2022 UASG 70011
antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 99/2022 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.

Ananindeua, em 30 de Novembro de 2022.

A DE N P OLIVEIRA

 

Fechar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 99/2022 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 99/2022 da UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 29.301.519/0001-91 - A DE N P OLIVEIRA

Ananindeua, 30 de Novembro de 2022.

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 99/2022 UASG 70011

A DE N P OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº 29.301.519/0001-91, 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.

Ananindeua, 30 de Novembro de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 99/2022 UASG 70011

A DE N P OLIVEIRA, inscrita no CNPJ nº 29.301.519/0001-91, 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.

Ananindeua, 30 de Novembro de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 99/2022 UASG 70011

A DE N P OLIVEIRA, CNPJ nº 29.301.519/0001-91, 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.

Ananindeua, 30 de Novembro 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

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 29.301.519/0001-91
Razão Social: A DE N P OLIVEIRA

Atividade Econômica Principal:

4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

Endereço:
TRAVESSA WE 54, 1171 - FUNDOSCID NOVA V - CIDADE NOVA - Ananindeua / Pará

Emitido em: 06/12/2022 09:26 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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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: 29.301.519/0001-91 DUNS®: 917684277
Razão Social: A DE N P OLIVEIRA
Nome Fantasia: DELTA INFINITY
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/04/2023

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) MEI: Não
Capital Social: R$ 10.000,00 Data de Abertura da Empresa: 20/12/2017
CNAE Primário: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO

CNAE Secundário 1: 4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS
CNAE Secundário 2: 4665-6/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 3: 4732-6/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES
CNAE Secundário 4: 4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA
CNAE Secundário 5: 4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 6: 4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
CNAE Secundário 7: 4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
CNAE Secundário 8: 4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA,
CNAE Secundário 9: 4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 10: 4744-0/06 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO
CNAE Secundário 11: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 12: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 13: 4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 14: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 15: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 16: 4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
CNAE Secundário 17: 4755-5/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
CNAE Secundário 18: 4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E
CNAE Secundário 19: 4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 20: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Emitido em: 06/12/2022 09:28 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Credenciamento

Dados para Contato
CEP: 67.133-370
Endereço: TRAVESSA WE 54, 1171 - FUNDOSCID NOVA V - CIDADE NOVA
Município / UF: Ananindeua / Pará
Telefone: (91) 83282295
E-mail: DELTAINFINITY17@GMAIL.COM

Dados do Responsável Legal
012.506.912-06CPF:

Nome: ARIANE DE NAZARE PALHETA OLIVEIRA

Dados do Responsável pelo Cadastro
012.506.912-06CPF:

Nome: ARIANE DE NAZARE PALHETA OLIVEIRA
E-mail: deltainfinity17@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais
3895 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO
4110 - EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO
4130 - COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E AR  CONDICIONADO
4150 - TUBOS DE TURBILHONAMENTO E OUTROS TUBOS  RELACIONADOS  À
REFRIGERAÇÃO
4510 - DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
4540 - EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIASE DE
CALEFAÇÃO
4710 - CANOS E TUBOS
4730 - ACESSÓRIOS E FERRAGENS ESPECIAIS PARA  MANGUEIRAS, CANOS  E TUBOS
5180 - JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS
5620 - VIDROS, TELHAS, TIJOLOS E BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO
5630 - TUBOS E CONDUTOS, NÃO METÁLICOS, PARA CONSTRUÇÃO
5680 - MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO
5925 - DISJUNTORES
5930 - CHAVES ELÉTRICAS
5935 - CONECTORES ELÉTRICOS
5970 - ISOLADORES ELÉTRICOS E MATERIAIS ISOLANTES
5995 - CONJUNTOS DE CABOS, CORDÕES E FIOS ELÉTRICOS PARA  EQUIPAMENTOS DE
COMUNICAÇÕES
5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS
6105 - MOTORES ELÉTRICOS
6145 - FIOS E CABOS ELÉTRICOS
6210 - APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E EXTERNO

Emitido em: 06/12/2022 09:28 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Credenciamento

Materiais
6230 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA MANUAL E PORTÁTIL
6240 - LÂMPADAS ELÉTRICAS
6250 - LUSTRES, SUPORTES PARA LÂMPADAS E ELEMENTOS DE PARTIDA
6625 - INSTRUMENTO DE TESTE E DE MEDIÇÃO DE PROPRIEDADES ELÉTRICAS E
ELETRÔNICAS
6830 - GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS
8010 - TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS
8020 - PINCEL PARA ARTISTAS E PINTORES
9150 - ÓLEOS E GRAXAS PARA CORTE, LUBRIFICAÇÃO E SISTEMAS  HIDRÁULICOS

Emitido em: 06/12/2022 09:28 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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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 Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 29.301.519/0001-91 DUNS®: 917684277
Razão Social: A DE N P OLIVEIRA
Nome Fantasia: DELTA INFINITY
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Ananindeua / Pará
Porte: Micro Empresa

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

3895 EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO Ativo

4110 EQUIPAMENTO PARA REFRIGERAÇÃO Ativo

4130
COMPONENTES DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO E
AR  CONDICIONADO

Ativo

4150
TUBOS DE TURBILHONAMENTO E OUTROS TUBOS
RELACIONADOS  À  REFRIGERAÇÃO

Ativo

4510
DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS

Ativo

4540
EQUIPAMENTOS DIVERSOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS,
SANITÁRIASE DE CALEFAÇÃO

Ativo

4710 CANOS E TUBOS Ativo

4730
ACESSÓRIOS E FERRAGENS ESPECIAIS PARA  MANGUEIRAS,
CANOS  E TUBOS

Ativo

5180 JOGOS E CONJUNTOS DE FERRAMENTAS MANUAIS Ativo

5620 VIDROS, TELHAS, TIJOLOS E BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO Ativo

5630 TUBOS E CONDUTOS, NÃO METÁLICOS, PARA CONSTRUÇÃO Ativo

5680 MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO Ativo

5925 DISJUNTORES Ativo

5930 CHAVES ELÉTRICAS Ativo

5935 CONECTORES ELÉTRICOS Ativo

5970 ISOLADORES ELÉTRICOS E MATERIAIS ISOLANTES Ativo

5995
CONJUNTOS DE CABOS, CORDÕES E FIOS ELÉTRICOS PARA
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES

Ativo

5999 COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS Ativo

Emitido em: 06/12/2022 09:29 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 29.301.519/0001-91 DUNS®: 917684277
Razão Social: A DE N P OLIVEIRA
Nome Fantasia: DELTA INFINITY
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Ananindeua / Pará
Porte: Micro Empresa

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

6105 MOTORES ELÉTRICOS Ativo

6145 FIOS E CABOS ELÉTRICOS Ativo

6210
APARELHOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA DE USO INTERNO E
EXTERNO

Ativo

6230
EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO ELÉTRICA MANUAL E
PORTÁTIL

Ativo

6240 LÂMPADAS ELÉTRICAS Ativo

6250
LUSTRES, SUPORTES PARA LÂMPADAS E ELEMENTOS DE
PARTIDA

Ativo

6625
INSTRUMENTO DE TESTE E DE MEDIÇÃO DE PROPRIEDADES
ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

Ativo

6830 GASES COMPRIMIDOS E LIQUEFEITOS Ativo

8010 TINTAS, VERNIZES E PRODUTOS CORRELATOS Ativo

8020 PINCEL PARA ARTISTAS E PINTORES Ativo

9150
ÓLEOS E GRAXAS PARA CORTE, LUBRIFICAÇÃO E SISTEMAS
HIDRÁULICOS

Ativo

Emitido em: 06/12/2022 09:29 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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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 Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 29.301.519/0001-91 DUNS®: 917684277
Razão Social: A DE N P OLIVEIRA
Nome Fantasia: DELTA INFINITY
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 06/12/2022 09:27 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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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 Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor
CNPJ: 29.301.519/0001-91 DUNS®: 917684277
Razão Social: A DE N P OLIVEIRA
Nome Fantasia: DELTA INFINITY
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 06/12/2022 11:25 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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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 Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 29.301.519/0001-91 DUNS®: 917684277
Razão Social: A DE N P OLIVEIRA
Nome Fantasia: DELTA INFINITY
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 06/12/2022 11:25 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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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 Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 29.301.519/0001-91 DUNS®: 917684277
Razão Social: A DE N P OLIVEIRA
Nome Fantasia: DELTA INFINITY
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 06/12/2022 11:25 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Resultado por Fornecedor

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Pregão   Nº 00099/2022 - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

29.301.519/0001-91 - A DE N P OLIVEIRA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

1 Tinta Acrílica Lata 18 L 30 R$ 20.728,0000 R$ 466,6600 R$ 13.999,8000
Marca: QUALYVINIL
Fabricante: QUALYVINIL
Modelo / Versão: SEMIBRILHO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TINTA ACRILICA PREMIUM SEMIBRILHO 18L BRANCO GELO

2 Tinta Pintura Predial Lata 18 L 60 R$ 30.133,6000 R$ 350,0000 R$ 21.000,0000
Marca: QUALYVINIL
Fabricante: QUALYVINIL
Modelo / Versão: FOSCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TINTA ACRILICA PREMIUM FOSCO 18L BRANCO NEVE

Total do Fornecedor: R$ 34.999,8000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 34.999,8000
(*) 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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06/12/22, 12:37 SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2022/tabelas/transacoes/cadin.jsf?usuario=71b1856b198793f48ac2daa7719b706f 1/1

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Filtros

CPF/CNPJ:
29301519000

Título:
Credor/Devedor não existente no Siafi

Situação:
Adimplente

Data/Hora da pesquisa:
06/12/2022 12:35

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Resultado da Consulta
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Pregão/Concorrência Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Adjudicação do Pregão
Nº 00099/2022

Às 12:41 horas do dia 06 de dezembro de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00099/2022, referente ao Processo nº
0005784-82.2022, o Pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens,
conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação.

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento.

Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Tinta Acrílica
Descrição Complementar: Tinta Acrílica Tipo Acabamento: Semi-Brilho , Cor: Branco Gelo
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Lata 18 L
Valor Máximo Aceitável: R$ 20.728,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: A DE N P OLIVEIRA , pelo melhor lance de R$ 14.000,0000 , com valor negociado a R$ 13.999,8000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 06/12/2022
12:41:33

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: A DE N P OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 29.301.519/0001-91,
Melhor lance: R$ 14.000,0000, Valor Negociado: R$ 13.999,8000

Item: 2
Descrição: Tinta Pintura Predial
Descrição Complementar: Tinta Pintura Predial Aspecto Físico: Líquido , Método Aplicação: Rolo/Pincel E Vassoura Pelo Macio ,
Composição Básica: Água E Pva - Policloreto De Vinila , Aplicação: Interna , Tipo Acabamento: Fosco , Diluente Indicado: Água Potável ,
Cor: Branco Neve , Superfície Aplicação: Massa Corrida
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Lata 18 L
Valor Máximo Aceitável: R$ 30.133,6000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: A DE N P OLIVEIRA , pelo melhor lance de R$ 21.000,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 06/12/2022
12:41:34

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: A DE N P OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 29.301.519/0001-91,
Melhor lance: R$ 21.000,0000

Fim do documento
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Pregão/Concorrência Eletrônica

70011 .992022 .19820 .4954 .450839829

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00099/2022

Às 14:00 horas do dia 01 de dezembro 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 0005784-82.2022, para
realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00099/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição imediata de
material de consumo (material de pintura) necessário para atender às demandas das Unidades Administrativas e Cartorárias do TRE-AL,
conforme especificações constantes no edital e seus anexos.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições
contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes
relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Tinta Acrílica
Descrição Complementar: Tinta Acrílica Tipo Acabamento: Semi-Brilho , Cor: Branco Gelo
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Lata 18 L
Valor Máximo Aceitável: R$ 20.728,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: A DE N P OLIVEIRA, pelo melhor lance de R$ 14.000,0000 e com valor negociado a R$ 13.999,8000 .

Item: 2
Descrição: Tinta Pintura Predial
Descrição Complementar: Tinta Pintura Predial Aspecto Físico: Líquido , Método Aplicação: Rolo/Pincel E Vassoura Pelo Macio ,
Composição Básica: Água E Pva - Policloreto De Vinila , Aplicação: Interna , Tipo Acabamento: Fosco , Diluente Indicado: Água
Potável , Cor: Branco Neve , Superfície Aplicação: Massa Corrida
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Lata 18 L
Valor Máximo Aceitável: R$ 30.133,6000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: A DE N P OLIVEIRA, pelo melhor lance de R$ 21.000,0000 .

Histórico
Item: 1 - Tinta Acrílica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
16.435.842/0001-06 I ELISA A SILVA

LICITACOES
Sim Sim 30 R$ 638,0000 R$ 19.140,0000 30/11/2022

10:55:03
Marca: Maza Premium SB
Fabricante: Maza
Modelo / Versão: Tinta látex acrílica
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tinta Acrílica - Tinta Acrílica Tipo Acabamento: Semi-Brilho , Cor: Branco
Gelo
Porte da empresa: ME/EPP

28.325.460/0001-09 EFICIENTE
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 30 R$ 650,0000 R$ 19.500,0000 28/11/2022
10:19:45

Marca: Starlux
Fabricante: Starlux
Modelo / Versão: Latão 18L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Tinta Látex Acrílica Semi Brilho • Categoria: PREMIUM; • Unidade: LATÃO
18 L. Não serão aceitas embala-gens com quantidade dife-rente da indicada; • Cor: BRANCO GELO; • Acabamento:
SEMIBRI-LHO; • Rendimento Mínimo Acabado: 100 M²;Aplica-ção: Interiores/Exteriores; • Marcas de Referên-cia:
SUVINIL (ref. Toque de Luz), CORAL (ref. Decora Dia-mante) E SHERWIN WILLI-AMS (ref. Metalex Super La-vável Brilho)."
Porte da empresa: ME/EPP

40.457.662/0001-00 S VASCONCELOS
ROSAS

Sim Sim 30 R$ 690,0000 R$ 20.700,0000 30/11/2022
10:07:41

Marca: OZZ TINTAS
Fabricante: OZZ TINTAS
Modelo / Versão: OZZ TINTAS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tinta Látex Acrílica Semi Brilho Categoria: PREMIUM; Unidade: LATÃO 18 L.
Não serão aceitas embala-gens com quantidade dife-rente da indicada; Cor: BRANCO GELO; Acabamento: SEMIBRI-LHO;
Rendimento Mínimo Acabado: 100 M²;Aplica-ção: Interiores/Exteriores;
Porte da empresa: ME/EPP
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19.299.794/0001-64 CAPITAL DA
CONSTRUCAO,
COMERCIO E
SERVICO EIRELI

Sim Sim 30 R$ 690,9300 R$ 20.727,9000 30/11/2022
15:02:21

Marca: STARLUX
Fabricante: STARLUX
Modelo / Versão: STARLUX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TINTA LATEX ACRILICA SEMI-BRILHO.PREMIUM; • LATÃO 18 L. Não serão
aceitas embalagens com quantidade diferente da indicada; COR • BRANCO GELO; ACABAMENTO• SEMIBRILHO; •
RENDIMENTO MINIMO ACABADO : 100 M²; APLICAÇÃO : Interiores/Exteriores;Nos valores estão inclusos todos os
tributos, contribuições fiscais, parafiscais, direitos trabalhistas e seguro, que incidam ou venham incidir, direta ou
indiretamente, sobre a comercialização dos produtos.
Porte da empresa: ME/EPP

37.529.870/0001-62 MP COMERCIO
VAREJISTA EIRELI

Sim Sim 30 R$ 690,9400 R$ 20.728,2000 23/11/2022
15:13:48

Marca: ZCOLOR
Fabricante: ZCOLOR
Modelo / Versão: ZCOLOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tinta Acrílica Tipo Acabamento: Semi-Brilho , Cor: Branco Gelo
Porte da empresa: ME/EPP

29.301.519/0001-91 A DE N P OLIVEIRA Sim Sim 30 R$ 690,9400 R$ 20.728,2000 30/11/2022
19:02:08

Marca: QUALYVINIL
Fabricante: QUALYVINIL
Modelo / Versão: SEMIBRILHO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TINTA ACRILICA PREMIUM SEMIBRILHO 18L BRANCO GELO
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 20.728,2000 37.529.870/0001-62 01/12/2022 14:00:02:840
R$ 20.728,2000 29.301.519/0001-91 01/12/2022 14:00:02:840
R$ 20.727,9000 19.299.794/0001-64 01/12/2022 14:00:02:840
R$ 20.700,0000 40.457.662/0001-00 01/12/2022 14:00:02:840
R$ 19.500,0000 28.325.460/0001-09 01/12/2022 14:00:02:840
R$ 19.140,0000 16.435.842/0001-06 01/12/2022 14:00:02:840
R$ 18.000,0000 37.529.870/0001-62 01/12/2022 14:11:40:277
R$ 17.990,0000 29.301.519/0001-91 01/12/2022 14:17:17:990
R$ 17.800,0000 37.529.870/0001-62 01/12/2022 14:18:26:207
R$ 17.799,0000 29.301.519/0001-91 01/12/2022 14:20:39:833
R$ 17.600,0000 37.529.870/0001-62 01/12/2022 14:20:57:333
R$ 17.599,9900 19.299.794/0001-64 01/12/2022 14:25:14:003
R$ 17.450,0000 37.529.870/0001-62 01/12/2022 14:25:25:280
R$ 17.449,9900 19.299.794/0001-64 01/12/2022 14:25:32:420
R$ 17.400,0000 37.529.870/0001-62 01/12/2022 14:25:44:987
R$ 17.399,9900 19.299.794/0001-64 01/12/2022 14:25:50:437
R$ 17.399,9800 28.325.460/0001-09 01/12/2022 14:28:02:367
R$ 17.399,9700 19.299.794/0001-64 01/12/2022 14:28:02:700
R$ 17.399,9600 28.325.460/0001-09 01/12/2022 14:28:03:417
R$ 17.399,9500 19.299.794/0001-64 01/12/2022 14:28:04:707
R$ 17.399,9400 28.325.460/0001-09 01/12/2022 14:28:05:420
R$ 17.399,9300 19.299.794/0001-64 01/12/2022 14:28:06:707
R$ 17.399,9200 28.325.460/0001-09 01/12/2022 14:28:07:427
R$ 17.399,9100 19.299.794/0001-64 01/12/2022 14:28:08:750
R$ 17.399,9000 28.325.460/0001-09 01/12/2022 14:28:09:523
R$ 17.399,8900 19.299.794/0001-64 01/12/2022 14:28:10:737
R$ 17.399,8800 28.325.460/0001-09 01/12/2022 14:28:11:437
R$ 17.399,8700 19.299.794/0001-64 01/12/2022 14:28:12:760
R$ 17.399,8600 28.325.460/0001-09 01/12/2022 14:28:13:443
R$ 17.399,8500 19.299.794/0001-64 01/12/2022 14:28:14:763
R$ 17.399,8400 28.325.460/0001-09 01/12/2022 14:28:15:453
R$ 17.399,8300 19.299.794/0001-64 01/12/2022 14:28:16:783
R$ 17.350,0000 37.529.870/0001-62 01/12/2022 14:28:18:360
R$ 17.349,9900 19.299.794/0001-64 01/12/2022 14:28:18:763
R$ 16.900,0000 28.325.460/0001-09 01/12/2022 14:29:43:310
R$ 14.000,0000 19.299.794/0001-64 01/12/2022 14:30:27:400
R$ 13.500,0000 37.529.870/0001-62 01/12/2022 14:30:36:077
R$ 14.000,0000 29.301.519/0001-91 01/12/2022 14:34:02:353

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise
de propostas

01/12/2022
14:01:27 Item com análise de propostas finalizada.
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Abertura 01/12/2022
14:10:03 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

01/12/2022
14:29:24 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada 01/12/2022
14:29:24

Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$
17.349,9900 e R$ 17.799,0000.

Encerramento etapa
fechada

01/12/2022
14:34:25 Item com etapa fechada encerrada.

Sorteio eletrônico 01/12/2022
14:34:25

Item teve empate real para o valor 14.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os
fornecedores com propostas empatadas.

Encerramento 01/12/2022
14:34:25 Item encerrado para lances.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

01/12/2022
15:18:37

Convocado para envio de anexo o fornecedor MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI, CNPJ/CPF:
37.529.870/0001-62.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

01/12/2022
15:31:54

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI,
CNPJ/CPF: 37.529.870/0001-62.

Recusa de proposta 05/12/2022
08:36:46

Recusa da proposta. Fornecedor: MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI, CNPJ/CPF:
37.529.870/0001-62, pelo melhor lance de R$ 13.500,0000. Motivo: A proposta não atende
aos requisitos do Edital, conforme parecer técnico transcrito no chat.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

05/12/2022
09:20:27

Convocado para envio de anexo o fornecedor CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E
SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.299.794/0001-64.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

05/12/2022
10:04:59

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CAPITAL DA CONSTRUCAO,
COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.299.794/0001-64.

Recusa de proposta 05/12/2022
12:21:51

Recusa da proposta. Fornecedor: CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI,
CNPJ/CPF: 19.299.794/0001-64, pelo melhor lance de R$ 14.000,0000. Motivo: A proposta não
atende aos requisitos do Edital, conforme parecer técnico transcrito no chat.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

06/12/2022
08:38:47

Convocado para envio de anexo o fornecedor A DE N P OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 29.301.519/0001-
91.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

06/12/2022
09:01:12

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A DE N P OLIVEIRA, CNPJ/CPF:
29.301.519/0001-91.

Aceite de proposta 06/12/2022
11:22:31

Aceite individual da proposta. Fornecedor: A DE N P OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 29.301.519/0001-
91, pelo melhor lance de R$ 14.000,0000 e com valor negociado a R$ 13.999,8000. Motivo:
VALOR CONSTANTE NA PROPOSTA.

Habilitação de
fornecedor

06/12/2022
11:49:01

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A DE N P OLIVEIRA - CNPJ/CPF:
29.301.519/0001-91

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Tinta Pintura Predial

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
16.435.842/0001-06 I ELISA A SILVA

LICITACOES
Sim Sim 60 R$ 396,0000 R$ 23.760,0000 30/11/2022

10:55:03
Marca: Maza Premium
Fabricante: Maza
Modelo / Versão: Tinta pva látex
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tinta Pintura Predial - Tinta Pintura Predial Aspecto Físico: Líquido , Método
Aplicação: Rolo/Pincel E Vassoura Pelo Macio , Composição Básica: Água E Pva - Policloreto De Vinila , Aplicação: Interna ,
Tipo Acabamento: Fosco , Diluente Indicado: Água Potável , Cor: Branco Neve , Superfície Aplicação: Massa Corrida
Porte da empresa: ME/EPP

28.325.460/0001-09 EFICIENTE
COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

Sim Sim 60 R$ 499,0000 R$ 29.940,0000 28/11/2022
10:19:46

Marca: Starlux
Fabricante: Starlux
Modelo / Versão: Latão 18L
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Tinta PVA Látex Fosca • Categoria: Premium; • Unidade: Latão 18 L. Não
serão aceitas embalagens com quantidade diferente da indicada; • Cor: Branco Neve; • Acabamento: Fosco; • Rendimento
Mínimo Aca-bado: 120 m²; • Aplicação: Interiores; • Marcas de Referência: SU-VINIL (ref. Suvinil Clássica)."
Porte da empresa: ME/EPP

40.457.662/0001-00 S VASCONCELOS
ROSAS

Sim Sim 60 R$ 502,0000 R$ 30.120,0000 30/11/2022
10:07:45

Marca: OZZ TINTAS
Fabricante: OZZ TINTAS
Modelo / Versão: OZZ TINTAS
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tinta PVA Látex Fosca Categoria: Premium; Unidade: Latão 18 L. Não serão
aceitas embalagens com quantidade diferente da indicada; Cor: Branco Neve; Acabamento: Fosco; Rendimento Mínimo
Aca-bado: 120 m²;
Porte da empresa: ME/EPP

37.529.870/0001-62 MP COMERCIO
VAREJISTA EIRELI

Sim Sim 60 R$ 502,2300 R$ 30.133,8000 23/11/2022
15:13:48

Marca: ZCOLOR
Fabricante: ZCOLOR
Modelo / Versão: ZCOLOR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Tinta Pintura Predial Aspecto Físico: Líquido , Método Aplicação: Rolo/Pincel
E Vassoura Pelo Macio , Composição Básica: Água E Pva - Policloreto De Vinila , Aplicação: Interna , Tipo Acabamento:
Fosco , Diluente Indicado: Água Potável , Cor: Branco Neve , Superfície Aplicação: Massa Corrida
Porte da empresa: ME/EPP
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19.299.794/0001-64 CAPITAL DA
CONSTRUCAO,
COMERCIO E
SERVICO EIRELI

Sim Sim 60 R$ 502,2300 R$ 30.133,8000 30/11/2022
15:02:21

Marca: SUIÇA
Fabricante: SUIÇA
Modelo / Versão: SUIÇA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TINTA PVA LATEX, CATEGORIA: PREMIUM; • LATÃO 18 L. Não serão aceitas
embalagens com quantidade diferente da indicada; COR • BRANCO NEVE; ACABAMENTO•FOSCO; • RENDIMENTO MINIMO
ACABADO : 120 M²; APLICAÇÃO : Interiores.Nos valores estão inclusos todos os tributos, contribuições fiscais, parafiscais,
direitos trabalhistas e seguro, que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre a comercialização dos
produtos.
Porte da empresa: ME/EPP

29.301.519/0001-91 A DE N P OLIVEIRA Sim Sim 60 R$ 502,2300 R$ 30.133,8000 30/11/2022
19:02:08

Marca: QUALYVINIL
Fabricante: QUALYVINIL
Modelo / Versão: FOSCO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TINTA ACRILICA PREMIUM FOSCO 18L BRANCO NEVE
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 30.133,8000 37.529.870/0001-62 01/12/2022 14:00:02:840
R$ 30.133,8000 19.299.794/0001-64 01/12/2022 14:00:02:840
R$ 30.133,8000 29.301.519/0001-91 01/12/2022 14:00:02:840
R$ 30.120,0000 40.457.662/0001-00 01/12/2022 14:00:02:840
R$ 29.940,0000 28.325.460/0001-09 01/12/2022 14:00:02:840
R$ 23.760,0000 16.435.842/0001-06 01/12/2022 14:00:02:840
R$ 23.000,0000 37.529.870/0001-62 01/12/2022 14:11:47:060
R$ 22.999,0000 29.301.519/0001-91 01/12/2022 14:17:48:893
R$ 22.850,0000 37.529.870/0001-62 01/12/2022 14:18:36:570
R$ 22.849,9500 16.435.842/0001-06 01/12/2022 14:25:08:487
R$ 22.849,9400 19.299.794/0001-64 01/12/2022 14:25:13:630
R$ 22.500,0000 37.529.870/0001-62 01/12/2022 14:25:15:613
R$ 22.499,9900 19.299.794/0001-64 01/12/2022 14:25:22:367
R$ 22.430,0000 37.529.870/0001-62 01/12/2022 14:25:33:960
R$ 22.429,9900 19.299.794/0001-64 01/12/2022 14:25:42:413
R$ 22.400,0000 37.529.870/0001-62 01/12/2022 14:25:52:820
R$ 22.399,9900 19.299.794/0001-64 01/12/2022 14:25:58:443
R$ 22.399,9800 28.325.460/0001-09 01/12/2022 14:28:08:277
R$ 22.399,9700 19.299.794/0001-64 01/12/2022 14:28:08:717
R$ 22.399,9600 28.325.460/0001-09 01/12/2022 14:28:09:427
R$ 22.399,9500 19.299.794/0001-64 01/12/2022 14:28:10:740
R$ 22.399,9400 28.325.460/0001-09 01/12/2022 14:28:11:433
R$ 22.399,9300 19.299.794/0001-64 01/12/2022 14:28:12:753
R$ 22.399,9200 28.325.460/0001-09 01/12/2022 14:28:13:437
R$ 22.399,9100 19.299.794/0001-64 01/12/2022 14:28:14:757
R$ 22.399,9000 28.325.460/0001-09 01/12/2022 14:28:15:450
R$ 22.399,8900 19.299.794/0001-64 01/12/2022 14:28:16:767
R$ 18.000,0000 19.299.794/0001-64 01/12/2022 14:29:22:973
R$ 21.600,0000 16.435.842/0001-06 01/12/2022 14:29:23:343
R$ 21.400,0000 28.325.460/0001-09 01/12/2022 14:29:38:973
R$ 21.000,0000 29.301.519/0001-91 01/12/2022 14:29:41:403
R$ 14.350,0000 37.529.870/0001-62 01/12/2022 14:29:53:607

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise
de propostas

01/12/2022
14:02:20 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 01/12/2022
14:10:04 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

01/12/2022
14:28:21 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada 01/12/2022
14:28:21

Convocados os fornecedores para a 1º etapa fechada que apresentaram lance entre R$
22.399,8900 e R$ 22.999,0000.

Encerramento 01/12/2022
14:33:22 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
fechada

01/12/2022
14:33:22 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

01/12/2022
15:19:18

Convocado para envio de anexo o fornecedor MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI, CNPJ/CPF:
37.529.870/0001-62.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

01/12/2022
15:32:24

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI,
CNPJ/CPF: 37.529.870/0001-62.

Ata PREGÃO ELETRÔNICO 99/2022 (1211244)         SEI 0005784-82.2022.6.02.8000 / pg. 281



Abertura do prazo -
Convocação anexo

01/12/2022
15:54:20

Convocado para envio de anexo o fornecedor MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI, CNPJ/CPF:
37.529.870/0001-62.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

01/12/2022
16:03:21

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI,
CNPJ/CPF: 37.529.870/0001-62.

Recusa de proposta 05/12/2022
08:36:55

Recusa da proposta. Fornecedor: MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI, CNPJ/CPF:
37.529.870/0001-62, pelo melhor lance de R$ 14.350,0000. Motivo: A proposta não atende
aos requisitos do Edital, conforme parecer técnico transcrito no chat.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

05/12/2022
09:20:36

Convocado para envio de anexo o fornecedor CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E
SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.299.794/0001-64.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

05/12/2022
10:13:22

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CAPITAL DA CONSTRUCAO,
COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF: 19.299.794/0001-64.

Recusa de proposta 05/12/2022
12:22:03

Recusa da proposta. Fornecedor: CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI,
CNPJ/CPF: 19.299.794/0001-64, pelo melhor lance de R$ 18.000,0000. Motivo: A proposta não
atende aos requisitos do Edital, conforme parecer técnico transcrito no chat.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

06/12/2022
08:39:00

Convocado para envio de anexo o fornecedor A DE N P OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 29.301.519/0001-
91.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

06/12/2022
09:01:36

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor A DE N P OLIVEIRA, CNPJ/CPF:
29.301.519/0001-91.

Aceite de proposta 06/12/2022
11:22:49

Aceite individual da proposta. Fornecedor: A DE N P OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 29.301.519/0001-
91, pelo melhor lance de R$ 21.000,0000.

Habilitação de
fornecedor

06/12/2022
11:49:01

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: A DE N P OLIVEIRA - CNPJ/CPF:
29.301.519/0001-91

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 01/12/2022
14:00:03

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de
propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 20
itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será

entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 01/12/2022

14:10:03
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.

Mantenham-se conectados.
Sistema 01/12/2022

14:10:03
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 01/12/2022
14:10:04

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 01/12/2022
14:28:21

A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R$
22.399,8900 e R$ 22.999,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:33:21 do

dia 01/12/2022.
Sistema 01/12/2022

14:29:24
A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$

17.349,9900 e R$ 17.799,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:34:24 do
dia 01/12/2022.

Sistema 01/12/2022
14:33:22

A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos
fornecedores convocados: R$ 21.000,0000, R$ 14.350,0000, R$ 21.400,0000, R$

21.600,0000 e R$ 18.000,0000.
Sistema 01/12/2022

14:33:22
O item 2 está encerrado.

Sistema 01/12/2022
14:34:25

A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos
fornecedores convocados: R$ 13.500,0000, R$ 16.900,0000, R$ 14.000,0000 e R$

14.000,0000.
Sistema 01/12/2022

14:34:25
O item 1 teve empate real para o valor 14.000,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os

fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de
Propostas.

Sistema 01/12/2022
14:34:25

O item 1 está encerrado.

Sistema 01/12/2022
14:34:50

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 01/12/2022
14:39:47

Para MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira
colocada para os itens 01 e 02, considerando a determinação da legislação e do pregão
eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores.

Aceita o valor de R$ 11.000,00 para o item 01 e R$ 12.000,00 para o item 02?
Pregoeiro 01/12/2022

14:46:21
Para MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira

colocada para os itens 01 e 02, considerando a determinação da legislação e do pregão
eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores.

Aceita o valor de R$ 11.000,00 para o item 01 e R$ 12.000,00 para o item 02?
Pregoeiro 01/12/2022

14:48:22
Para MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI - Item 5.5 do Edital: Incumbirá ao licitante

acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer

mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 01/12/2022

14:49:24
Para MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 01/12/2022
14:53:38

Para MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI - Item 5.5 do Edital: Incumbirá ao licitante
acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

37.529.870/0001-
62

01/12/2022
15:03:56

BOA TARDE SR. PREGOEIRO ACEITO A PROPOSTA ITEM 1 R$ 12.000,00 E ITEM 2 R$
11.000,00
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37.529.870/0001-
62

01/12/2022
15:07:52

Boa tarde senhor Pregoeiro

37.529.870/0001-
62

01/12/2022
15:15:17

retificando aceito o valor para o item 1 R$ 11.000,00 e item 2 R$ 12.000,00

Pregoeiro 01/12/2022
15:18:26

Para MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI - Agradeço. Convocaremos o pedido de anexo. V.Sª
deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente ajustada ao valores negociados,

contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DOS ITENS, BEM COMO ASSINADA.
Sistema 01/12/2022

15:18:37
Senhor fornecedor MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI, CNPJ/CPF: 37.529.870/0001-62, solicito

o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 01/12/2022

15:19:18
Senhor fornecedor MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI, CNPJ/CPF: 37.529.870/0001-62, solicito

o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro 01/12/2022

15:19:27
Para MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI - Anexos convocados.

Pregoeiro 01/12/2022
15:21:26

Para MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI - Conforme o item 7.24.2, V.Sª tem o prazo de 2
(duas) horas, para o envio da 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.
37.529.870/0001-

62
01/12/2022
15:22:12

senhor pregoeiro solicito abrir para anexar a proposta

Pregoeiro 01/12/2022
15:22:42

Para MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI - Os anexos foram convocados.

Sistema 01/12/2022
15:31:54

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI, CNPJ/CPF:
37.529.870/0001-62, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 01/12/2022
15:32:24

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI, CNPJ/CPF:
37.529.870/0001-62, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 01/12/2022
15:49:19

Para MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI - Sr(a) Licitante, informo a V.Sª que encaminhei as
propostas apresentadas para análise técnica pela unidade demandante. Favor aguardar.

37.529.870/0001-
62

01/12/2022
15:50:16

Ciente

37.529.870/0001-
62

01/12/2022
15:53:02

senhor pregoeiro solicito por gentileza que reabra o anexo para que possamos adcionar o
catalogo tecnico dos materiais

Sistema 01/12/2022
15:54:20

Senhor fornecedor MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI, CNPJ/CPF: 37.529.870/0001-62, solicito
o envio do anexo referente ao ítem 2.

Pregoeiro 01/12/2022
15:54:29

Para MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI - Anexo convocado.

Sistema 01/12/2022
16:03:21

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI, CNPJ/CPF:
37.529.870/0001-62, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 01/12/2022
16:07:39

Para MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI - Anexos encaminhados para a unidade requisitante.

37.529.870/0001-
62

01/12/2022
16:10:31

Obrigada

Pregoeiro 01/12/2022
17:38:58

Tendo em vista que até o presente momento a unidade requisitante não procedeu à análise
técnica da proposta apresentada pela empresa MP Comércio Varejista Eireli, bem como o
encerramento do horário comercial que se aproxima, iremos suspender a presente sessão
eletrônica e retornaremos, no dia 05/12/2022, às 08:30 horas. Agradeço a participação de

todos.
Pregoeiro 05/12/2022

08:30:26
Srs(as) Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 05/12/2022
08:31:37

Para MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI - Sr(a) Licitante, transcrevo o Despacho proferido pela
unidade demandante quando da análise técnica das propostas apresentadas por V.Sª:

Pregoeiro 05/12/2022
08:31:58

Para MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ..."Em consulta ao site
https://tintadequalidade.com.br/marcas-qualificadas/, não encontramos o fabricante como

possuidor do Atestado de Qualificação pelo Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade
do Habitat (PBQP-h), conforme exigido no Anexo I. ...

Pregoeiro 05/12/2022
08:32:13

Para MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI - ... Dessa forma, ao descumprir exigência do
instrumento convocatório, resta claro que a proposta não pode ser aceita. ..."

Pregoeiro 05/12/2022
08:35:40

Para MP COMERCIO VAREJISTA EIRELI - Conforme o parecer técnico abaixo transcrito, as
propostas referentes aos itens 01 e 02 não atendem aos requisitos do Edital. Razão pela qual,

iremos recusar as mesmas. Agradeço a participação de V.Sª;
Pregoeiro 05/12/2022

08:38:19
Para CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª
foi a segunda colocada para os itens 01 e 02, considerando a determinação da legislação e do

pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores
menores. Aceita negociar?

Pregoeiro 05/12/2022
08:39:30

Para CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª
foi a segunda colocada para os itens 01 e 02, considerando a determinação da legislação e do

pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores
menores. Aceita negociar?

Pregoeiro 05/12/2022
08:40:22

Para CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI - Item 5.5 do Edital:
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 05/12/2022
08:47:30

Para CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr(a) Licitante, bom dia.

Pregoeiro 05/12/2022
08:48:46

Para CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI - Item 5.5 do Edital:
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão

pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 05/12/2022
09:03:58

Para CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr(a) Licitante, bom dia.
Determino o prazo de 30 (trinta) minutos para a resposta. Após esse prazo, entenderemos

que não houve interesse em participar dessa sessão eletrônica.
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19.299.794/0001-
64

05/12/2022
09:14:16

Bom dia!

Pregoeiro 05/12/2022
09:15:20

Para CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI - Bom dia.

Pregoeiro 05/12/2022
09:15:39

Para CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª
foi a segunda colocada para os itens 01 e 02, considerando a determinação da legislação e do

pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores
menores. Aceita negociar?

19.299.794/0001-
64

05/12/2022
09:16:04

Infelizmente estamos em nosso limite, não havendo possibilidade de redução.

Pregoeiro 05/12/2022
09:19:42

Para CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI - Agradeço. Convocaremos o
pedido de anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente ajustada
ao valores ofertados na fase de lances, contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DOS ITENS,

BEM COMO ASSINADA.
Pregoeiro 05/12/2022

09:19:51
Para CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI - Conforme o item 7.24.2,
V.Sª tem o prazo de 2 (duas) horas, para o envio da proposta adequada ao último lance

ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já

apresentados.
Sistema 05/12/2022

09:20:27
Senhor fornecedor CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF:

19.299.794/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Sistema 05/12/2022

09:20:36
Senhor fornecedor CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI, CNPJ/CPF:

19.299.794/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro 05/12/2022

09:20:43
Para CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI - Anexos convocados.

19.299.794/0001-
64

05/12/2022
09:23:30

Ok Senhor Pregoeiro.

Sistema 05/12/2022
10:04:59

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI,
CNPJ/CPF: 19.299.794/0001-64, enviou o anexo para o ítem 1.

Sistema 05/12/2022
10:13:22

Senhor Pregoeiro, o fornecedor CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI,
CNPJ/CPF: 19.299.794/0001-64, enviou o anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 05/12/2022
10:23:17

Para CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr(a) Licitante, informo a
V.Sª que encaminhei a proposta apresentada para análise técnica pela unidade demandante.

Favor aguardar.
Pregoeiro 05/12/2022

12:16:33
Para CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI - Peço a gentileza que

aguardem.
Pregoeiro 05/12/2022

12:19:18
Para CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI - Sr(a) Licitante, transcrevo o

Despacho proferido pela unidade demandante quando da análise técnica das propostas
apresentadas por V.Sª:

Pregoeiro 05/12/2022
12:19:40

Para CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI - ..."Em relação ao Despacho
PREG 1210331, efetuamos consulta ao site https://tintadequalidade.com.br/marcas-

qualificadas/, não encontrando o fabricante como possuidor do Atestado de Qualificação pelo
Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-h), conforme exigido no

Anexo I. ...
Pregoeiro 05/12/2022

12:19:50
Para CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI - ... Dessa forma, ao

descumprir exigência do instrumento convocatório, resta claro que a proposta não pode ser
aceita. ..."

Pregoeiro 05/12/2022
12:20:40

Para CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E SERVICO EIRELI - Conforme o parecer técnico
abaixo transcrito, a proposta referente aos itens 01 e 02 não atende aos requisitos do Edital.

Razão pela qual, iremos recusar as mesmas. Agradeço a participação de V.Sª
Pregoeiro 05/12/2022

12:23:22
Srs(as) Licitantes, tendo em vista o intervalo comercial para almoço que se aproxima, iremos
suspender a presente sessão eletrônica e retornaremos amanhã, dia 06/12/2022, às 08:30

horas da manhã. Agradeço a participação de todos.
Pregoeiro 06/12/2022

08:31:22
Srs(as) Licitantes, bom dia. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 06/12/2022
08:32:48

Para A DE N P OLIVEIRA - Sr(a) Licitante, bom dia. V.Sª foi a terceira colocada para os itens
01 e 02, considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos
questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita negociar?

29.301.519/0001-
91

06/12/2022
08:37:16

Bom dia Prezado, infelizmente já estamos em nosso valor mínimo.

Pregoeiro 06/12/2022
08:38:18

Para A DE N P OLIVEIRA - Agradeço. Convocaremos o pedido de anexo. V.Sª deverá juntar na
presente sessão sua proposta devidamente ajustada ao valores ofertados na fase de lances,

contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DOS ITENS, BEM COMO ASSINADA.
Pregoeiro 06/12/2022

08:38:27
Para A DE N P OLIVEIRA - Conforme o item 7.24.2, V.Sª tem o prazo de 2 (duas) horas, para o

envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
Sistema 06/12/2022

08:38:47
Senhor fornecedor A DE N P OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 29.301.519/0001-91, solicito o envio do

anexo referente ao ítem 1.
Sistema 06/12/2022

08:39:00
Senhor fornecedor A DE N P OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 29.301.519/0001-91, solicito o envio do

anexo referente ao ítem 2.
Pregoeiro 06/12/2022

08:39:08
Para A DE N P OLIVEIRA - Anexos convocados.

Sistema 06/12/2022
09:01:12

Senhor Pregoeiro, o fornecedor A DE N P OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 29.301.519/0001-91, enviou o
anexo para o ítem 1.

Sistema 06/12/2022
09:01:36

Senhor Pregoeiro, o fornecedor A DE N P OLIVEIRA, CNPJ/CPF: 29.301.519/0001-91, enviou o
anexo para o ítem 2.

Pregoeiro 06/12/2022
09:14:43

Para A DE N P OLIVEIRA - Sr(a) Licitante, informo a V.Sª que encaminhei a proposta
apresentada para análise técnica pela unidade demandante. Favor aguardar.
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Pregoeiro 06/12/2022
10:32:32

Para A DE N P OLIVEIRA - Sr(a) Licitante, até o presente momento a unidade demandante não
procedeu a análise técnica da proposta de V.Sª. Peço a gentileza que aguarde.

Pregoeiro 06/12/2022
11:17:45

Para A DE N P OLIVEIRA - Sr(a) Licitante, transcrevo o inteiro teor do Despacho proferido pela
unidade requisitante quando da análise técnica da proposta apresentada por V.Sª:

Pregoeiro 06/12/2022
11:18:18

Para A DE N P OLIVEIRA - ... "Em relação ao Despacho PREG 1210971, efetuamos consulta ao
site https://tintadequalidade.com.br/marcas-qualificadas/, identificando o fabricante como

possuidor do Atestado de Qualificação pelo Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade
do Habitat (PBQP-h), na forma detalhada pelo Atestado de Qualificação (1210970), conforme

exigido no Anexo I. ...
Pregoeiro 06/12/2022

11:18:36
Para A DE N P OLIVEIRA - ... Dessa forma, ao cumprir as exigências do instrumento

convocatório, resta claro que a proposta poderá ser aceita. ..."
Pregoeiro 06/12/2022

11:19:45
Para A DE N P OLIVEIRA - Sr(a) Licitante, conforme o parecer abaixo transcrito, iremos aceitar

a sua proposta. Passaremos para a fase de verificação das documentações referentes ao
processo de Habilitação. Favor aguardar.

Sistema 06/12/2022
11:49:02

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 06/12/2022
11:50:38

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 06/12/2022 às 12:20:00.

 

Eventos da Licitação
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 01/12/2022 12:44:21
Abertura da sessão

pública 01/12/2022 14:00:03 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de propostas 01/12/2022 14:10:03 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas 01/12/2022 14:34:50 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa 05/12/2022 12:25:12 Previsão de reabertura: 06/12/2022 08:30:00; Intervalo comercial para almoço.

Reativação 06/12/2022 08:30:19
Abertura do prazo 06/12/2022 11:49:02 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do

prazo 06/12/2022 11:50:38 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 06/12/2022 às 12:20:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20
de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:26 horas do dia 06 de dezembro de 2022, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
Pregoeiro Oficial

SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA
Equipe de Apoio

Voltar   
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INFORMAÇÃO Nº 7758 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  1208212

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 CONSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA, EVENTO: 1211093

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

EDITAL NÃO EXIGE

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG: 1211176

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

 X  

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

17 – Consta consulta ao Cadin? X  1211241

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  1211217

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
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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

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS: 1211231

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE
LICITAR: 1211234

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS DO
FORNECEDOR: 1211236

RELATÓRIO DE LINHA DE FORNECIMENTO: 1211225

REGISTRO COMERCIAL: 1211191

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA: 1211188

CERTIDÃO CNJ PESSOA FÍSICA: 1211195

CONSULTA CONSOLIDADA: 1211182, 1211183 E 1211187

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC): 1211219

CERTIFICADO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
(CNPJ): 1211193

CADASTRO CONTRIBUINTE ESTADUAL: 1211202

 

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   

CONSULTA CONSOLIDADA: 1211182

CERTIDÃO TCU PESSOA FÍSICA: 1211198

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   

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  1211244. O servidor Sérgio Vilela Menegaz Lima, participou

dessa Sessão Eletrônica. 

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO
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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?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve
a adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  1211243

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Proposta: 1210968

Resultado Fornecedor: 1211239

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 06/12/2022, às 13:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1211255 e o código CRC CFD85665.

0005784-82.2022.6.02.8000 1211255v6
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PROCESSO : 0005784-82.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1837 / 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 99/2022, objetivando
aquisição imediata de material de consumo (material de
pintura), tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração desta Corte, conforme  termo de
referência (1173889), aprovado pelo Senhor Secretário de
Administração (1181542).

 
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 1211255.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento
licitatório, na modalidade pregão eletrônico.

 

ItemQuestionário Sim Não N/AEvento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

Comprasnet - 1198143

DOU - 1199965

Portal - 1200041

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 - 1198143

DOU - 1199965

Portal - 1200041

 

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:

14/11/2022 (Comprasnet)

17/11/2022 (DOU)

14/11/2022 (Portal)

Ata Pregão
99/2022 (1211244) -
1º/12/2022

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
99/2022 (1211244)

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 -

 1211243

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 - 1211239

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 7758 -
 1211255
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8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM Consulta pelo Pregoeiro -
 1211255

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM 1210968

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM 1211093

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: 1211182

CADIN: 1211241

 

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 7758 -
 1211255

 

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 Pregão Eletrônico nº
99/2022, que visa a aquisição imediata de material de
consumo (material de pintura), tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte,
conforme relatório Resultado por Fornecedor (1211239),
tendo como licitante vencedora dos itens 1 e 2 do certame a
Empresa A DE N P OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº
29.301.519/0001-91, pelo melhor lance no valor total de R$
34.999,80 (trinta e quatro mil, novecentos e noventa e nove
reais e oitenta centavos).

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 06/12/2022, às 17:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1211655 e o código CRC 6B23C08A.

0005784-82.2022.6.02.8000 1211655v13
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CONCLUSÃO

Maceió, 06 de dezembro de 2022.
Senhor Presidente,
 
 
Cuida-se de procedimento voltado à análise

da regularidade do Pregão Eletrônico nº 99/2022 (1198139),
objetivando aquisição imediata de material de consumo
(material de pintura), tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração desta Corte.

Por meio do Parecer nº 1837/2022 (1211655), 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
99/2022, conforme relatório Resultado por
Fornecedor (1211239), tendo como licitante vencedora dos
itens 1 e 2 do certame a empresa A DE N P OLIVEIRA, inscrita
no CNPJ sob o nº 29.301.519/0001-91, pelo melhor lance no
valor total de R$ 34.999,80 (trinta e quatro mil, novecentos e
noventa e nove reais e oitenta centavos).

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 06/12/2022, às 18:33, 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
1211693 e o código CRC 958F076D.

0005784-82.2022.6.02.8000 1211693v1
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PROCESSO : 0005784-82.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO : Autorização. Homologação. Pregão. Eletrônico nº 99/2022.

 

Decisão nº 5326 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão do Senhor Diretor-Geral,
inserta no evento SEI 1211693.

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral,
por meio do Parecer nº 1837/2022 (1211655), atestando a legalidade
de todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do  Pregão Eletrônico nº 99/2022,
objetivando aquisição imediata de material de consumo (material de
pintura), tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria
de Administração desta Corte, e de acordo com as quantidades,
especificações e condições descritas no Termo de Referência
(1173889), aprovado pela Secretaria de Administração no evento
SEI (1181542), e de acordo com a Ata de Realização do Pregão
Eletrônico (1211244), mais o Termo de Adjudicação (1211243)
e conforme relatório Resultado por Fornecedor (1202860), tendo
como licitante vencedora dos itens 1 e 2 do certame a Empresa A DE
N P OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.301.519/0001-91, pelo
melhor lance no valor total de R$ 34.999,80 (trinta e quatro mil,
novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos).

Desse modo, com arrimo na Lei nº 10.520/2002 e no
Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº
8.666/93, AUTORIZO a contratação da empresa suso referida.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente da
presente Decisão.

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
07/12/2022, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1212404 e o código CRC 07C99F5D.

0005784-82.2022.6.02.8000 1212404v3
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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 00099/2022 - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 21:24 horas do dia 07 de dezembro 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 0005784-82.2022,
Pregão nº 00099/2022.

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Tinta Acrílica
Descrição Complementar: Tinta Acrílica Tipo Acabamento: Semi-Brilho , Cor: Branco Gelo
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Lata 18 L
Valor Máximo Aceitável: R$ 20.728,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: A DE N P OLIVEIRA , pelo melhor lance de R$ 14.000,0000 , com valor negociado a R$
13.999,8000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 06/12/2022
12:41:33 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: A DE N P OLIVEIRA,
CNPJ/CPF: 29.301.519/0001-91, Melhor lance: R$ 14.000,0000, Valor

Negociado: R$ 13.999,8000

Homologado 07/12/2022
21:24:38

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Item: 2
Descrição: Tinta Pintura Predial
Descrição Complementar: Tinta Pintura Predial Aspecto Físico: Líquido , Método Aplicação: Rolo/Pincel E Vassoura Pelo
Macio , Composição Básica: Água E Pva - Policloreto De Vinila , Aplicação: Interna , Tipo Acabamento: Fosco , Diluente
Indicado: Água Potável , Cor: Branco Neve , Superfície Aplicação: Massa Corrida
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Lata 18 L
Valor Máximo Aceitável: R$ 30.133,6000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: A DE N P OLIVEIRA , pelo melhor lance de R$ 21.000,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 06/12/2022
12:41:34 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: A DE N P OLIVEIRA,

CNPJ/CPF: 29.301.519/0001-91, Melhor lance: R$ 21.000,0000

Homologado 07/12/2022
21:24:38

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

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, 07 de dezembro de 2022.
À SLC, para publicar o resultado do certame e

demais medidas cabíveis.
À COFIN, para emissão da competente nota de

empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/12/2022, às 21:29, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1213011 e o código CRC 4BE39D3B.

0005784-82.2022.6.02.8000 1213011v1
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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 dezembro de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1213011).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 08/12/2022, às 07:47, 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
1213048 e o código CRC 5E680380.

0005784-82.2022.6.02.8000 1213048v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 729/2022 - RO 1772.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 08/12/2022, às 09:31, 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
1213088 e o código CRC 71783337.
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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 dezembro de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1213088),

registro minha assinatura no empenho 2022NE729, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 08/12/2022, às 10:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1213156 e o código CRC 30BD83F9.

0005784-82.2022.6.02.8000 1213156v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  08/12/2022 11:09
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 NE 729

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339030 70282 ADM MATMAN

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

08/12/2022 Ordinário 0005784-82.2022.6.02 - 34.999,80

29.301.519/0001-91 A DE N P OLIVEIRA

2022NECT. Aquisição de material de consumo (material de pintura), de acordo com as quantidades, especificações e
condições descritas no Termo de Referência (1173889). Ata de Realização do Pregão Eletrônico (1211244). Termo de
Adjudicação (1211243). Relatório Resultado por fornecedor (1211239). Decisão nº 5326 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES
(1212404). SEI 0005784-82.2022.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

WE 54 1171 FUNDOSCID NOVA V CIDADE NOVA

CEP

67133-370

Município

ANANINDEUA PA

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

08/12/2022 11:09:14
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  08/12/2022 11:09
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 34.999,80

Total da Lista

Subelemento 24 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES

001 13.999,80TINTA ACRÍLICA PREMIUM SEMI BRILHO 18L BRANCO GELO.
Marca: QUALYVINIL. Fabricante: QUALYVINIL . Modelo / Versão: SEMI
BRILHO.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

08/12/2022 Inclusão 30,00000 466,6600 13.999,80

Seq. Descrição Valor do Item

002 21.000,00TINTA ACRÍLICA PREMIUM FOSCO 18L BRANCO NEVE. Marca:
QUALYVINIL. Fabricante: QUALYVINIL. Modelo / Versão: FOSCO.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

08/12/2022 Inclusão 60,00000 350,0000 21.000,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

08/12/2022 11:09:14

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

08/12/2022 10:57:56

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

08/12/2022 11:09:14
Operação
Alteração
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de dezembro de 2022.
À SEALMOX, para remessa da nota de empenho e

demais medidas cabíveis.
À SMR, para ciência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/12/2022, às 11:25, 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
1213176 e o código CRC 9D15800F.

0005784-82.2022.6.02.8000 1213176v1
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09/12/2022 10:17 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=9277342 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: 09/12/2022 10:17:42
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 9277342
   Data prevista de publicação: 12/12/2022
   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

20149011 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 99-2022 -
A DE N P OLIVEIRA.rtf

d1c35eb11de41086
c034984e48e39dd5 5,00 R$

194,60

TOTAL DO OFICIO 5,10 R$
194,60
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E-mail - 1213901

Data de Envio: 
  09/12/2022 11:41:03

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    deltainfinity17@gmail.com

Assunto: 
  ENVIO DE NOTA DE EMPENHO NE 729/2022 PROC SEI Nº 0005784-82.2022.6.02.8000

Mensagem: 
  

Prezado fornecedor,

1. SEGUE em anexo nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR DE IMEDIATO o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho na nota fiscal, quando de sua
emissão.

4. Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones abaixo, ANTES da remessa do
material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Rua Coronel Pedro Lima nº 230, Bairro: Jaraguá,
CEP: 57022-220, Maceió/AL Ponto de Referência: Próximo à praça dois leões. Horário de atendimento: De
segunda à quinta-feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7h30 às 16h.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

82 2122 7690
82 3328 1947
82 99335 0636 (também whatsapp)

Anexos:
    Nota_1213175_NE_070011_2022NE000729_v002_29301519000191_20221208110922.pdf
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022121200083
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Nº 232, segunda-feira, 12 de dezembro de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 30/2022

O CJF comunica, através de seu pregoeiro, o resultado do PE CJF 30/2022:
PREGÃO DESERTO.

RODRIGO JORDAO DIAS
Pregoeiro

(SIDEC - 09/12/2022) 090026-00001-2022NE000001

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: I TERMO ADITIVO AO CONTRATO CJF N. 021/2022; CONTRATANTE: CONSELHO DA
JUSTIÇA FEDERAL - CJF; CONTRATADA: SUPORTE INFORMÁTICA SOLUÇÕES LTDA; CNPJ:
07.880.897/0002-15; OBJETO: retificação do item 7.1 da Cláusula Sétima, em razão de erro
material quanto ao prazo de vigência elencado; MODALIDADE DE LICITAÇÃO: pregão
eletrônico nº 32/2022 TRF 5ª Região; PROCESSO N.: 0001212-60.2022.4.05.7000 - TRF 5ª
Região e 0003517-11.2020.4.90.8000 - CJF; DATA DE ASSINATURA: 7/12/2022;
SIGNATÁRIOS: LUIZ ANTONIO DE SOUZA CORDEIRO - Diretor Executivo de Administração e
de Gestão de Pessoas/CJF e VITAL MARIA DE SOUSA COUCEIRO COSTA - Sócio-
Administrador/Suporte Informática Soluções LTDA.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo STJ n. 021101/2019. Espécie: 3º Termo Aditivo ao Contrato STJ n. 21/2020.
CONTRATADA: G.S.I SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI. CNPJ: 15.219.654/0001-88. OBJETO:
Acréscimo de posto de trabalho. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65, I, "b" c/c § 1º, da Lei n.
8.666/1993. VIGÊNCIA: 07/12/2022 a 01/07/2023. ASSINATURA: 07/12/2022. V A LO R
CONTRATO: R$ 1.346.620,39. SIGNATÁRIOS: Alessandra Cristina de Jesus Teixeira - SAD/STJ;
Kelly Fragoso Souza - Contratada.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO Nº 93/2022

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 6005186/2022-
00. Objeto: Pregão Eletrônico - Fornecimento de gêneros alimentícios no decorrer do
exercício de 2023

LELIO BENTES CORREA
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

(SIDEC - 09/12/2022) 080001-00001-2022NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 103/2022 - UASG 80001

Nº Processo: 6005186/2022-00. Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios
no decorrer do exercício de 2023. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 12/12/2022 das 08h00
às 12h00 e das 14h00 às 17h59. Endereço: Safs Qd 8, Conjunto A, Bl A, Sala A3.41., Asa Sul
- BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/80001-5-00103-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 12/12/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 22/12/2022 às 14h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARCOS FRANCA SOARES
Coordenador de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 09/12/2022) 80001-00001-2022NE000001
S EC R E T A R I A

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

TST Processo 6008719/2022-00. Aquisição de mobiliário. Pregão Eletrônico nº 077/2022.
Modilac Indústria e Comércio de Móveis Ltda. CNPJ. 76.291.251/0001-34. Item/quantidade/valor
unitário: 4/6/R$7.100,00, 5/2/R$5.900,00, 6/2/R$6.900,00, 7/5/R$11.100,00 e 8/20/R$910,00.
Vigência: de 7/12/2022 a 7/12/2023. A ata de registro de preços, na íntegra, encontra-se
disponível em https://aplicacao7.tst.jus.br/sacwebcp/PesquisarAtas.do. Dirley Sérgio de Melo,
Secretário de Administração.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 169/2022 - UASG 90028

Nº Processo: EOF-2022/250. Objeto: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de manutenção corretiva em persianas com lâminas em tecido,
alumínio e PVC e persianas tipo rolô, incluindo reposição de peças, bem como o
fornecimento de novas unidades, caso a manutenção torne-se desvantajosa
economicamente, nas instalações dos prédios ocupados por este E. Tribunal Regional
Federal da 2ª Região.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 12/12/2022 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Rua Acre, Nº 80, Sala 1004, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou
https://www.gov.br/compras/edital/90028-5-00169-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 12/12/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 22/12/2022
às 10h00 no site www.gov.br/compras.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 07/12/2022) 90028-00001-2022NE000298

S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Nota de empenho: 2022NE000520, emitida em 02/12/2022. Contratante: TRF-

2ªRG. Contratada: WPLACE LTDA. Objeto: Aquisição de suprimentos para manutenção

da infraestrutura de rede de dados - Ata n.º TRF2-ARP-2022/00074. Modalidade de

Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 10.024/19 e 7.892/13. Crédito Orçamentário:

Programa de Trabalho Resumido: 168420. Elemento de despesa: 339030. Valor total do

empenho: R$ 5.523,70. Proc. nº TRF2-EOF-2021/00039.05.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
ELETRÔNICO Nº 30/2022

Processo SEI nº 5107-90.2022.4.03.8000
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 6043/2022, de 08/08/2022, torna

público que o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o
procedimento licitatório do Pregão Eletrônico nº 030/2022, para aquisição de DVRs,
Câmeras e Televisores para expansão do parque de CFTV existente no Tribunal Regional
Federal da 3ª Região, adjudicados os itens às empresas, pelos valores totais, conforme
segue: 1 e 2 - AR Serviços Técnicos Eirelli, R$ 42.556,60 e R$ 12.766,98, respectivamente;
3, 4 e 6 - Quântica Distribuidora e Soluções em Tecnologia Eireli, R$ 27.120,00, R$
24.300,00 e R$ 8.880,00, respectivamente; e 5 - Thalyton Pereira Miranda 01350270121,
R$ 24.738,00.

São Paulo, 7 de dezembro de 2022.
ROGER WILLIANS DORNELES DOS SANTOS

EXTRATO DE DOAÇÃO

Processo nº 0031315-14.2022.4.03.8000; Espécie: Termo de Doação nº 03.001.10.2022,
firmado em 06/12/2022; Doador: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ nº
59.949.362/0001-76; Donatário: INSTITUTO NOVA ÁGORA DE CIDADANIA - INAC, CNPJ nº
05.862.741/0001-03; Objeto: Doação de 1635 bens de informática, classificados como
antieconômicos; Fundamento Legal: art. 17, inciso II, "a", da Lei nº 8.666/1993, art. 14, I,
do Decreto nº 9.373/2018, art. 24 da Resolução nº 462/2017, do CJF; Signatários: pelo
Doador, o Sr. Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral e, pelo Donatário, o Sr. Júlio
César Hessel, Presidente.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2022 - UASG 90029

Nº Processo: 0017402-62.2022.4. Objeto: Geladeira frost free e Forno de
microondas com gabinete em aço inox. . Total de Itens Licitados: 2. Edital: 12/12/2022 das
08h00 às 17h59. Endereço: Av. Paulista, 1842 - Torre Norte, 22 Andar, Conjunto 228, Bela
Vista - São Paulo/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/90029-5-00058-2022. Entrega
das Propostas: a partir de 12/12/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 23/12/2022 às 13h00 no site www.gov.br/compras.

RAIANY OLIVEIRA REIS
Pregoeira

(SIASGnet - 09/12/2022) 90029-20901-2022NE000100

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022 - UASG 90029

Nº Processo: 0015073-77.2022. Objeto: Registro de Preços para aquisição de
divisórias comuns - placas de painéis, portas de divisórias e perfis metálicos para
adequação das dependências do Edifício-Sede dando continuidade ao projeto de
montagem e divisão dos ambientes de acordo com os layouts definidos para as unidades
reestruturadas e aquelas a serem instaladas.. Total de Itens Licitados: 12. Edital:
12/12/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Paulista, 1842 - Torre Norte, 11º Andar,
Conjunto 118, Cerqueira César - São Paulo/SP ou
https://www.gov.br/compras/edital/90029-5-00047-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 12/12/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 23/12/2022
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Itens 2, 5, 7 e 10 - Cota
Reservada (o sistema não permitiu lançar o benefício tipo I para o item 10); Itens 3, 8, 11
e 12 - exclusivo para ME/EPP..

ROGER WILLIANS DORNELES DOS SANTOS
Pregoeiro

(SIASGnet - 09/12/2022) 90029-20901-2022NE000100

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 99/2022

Processo Administrativo SEI nº 0005784-82.2022.6.02.8000; O Presidente do
TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou, em 07/12/2022, o resultado
do Pregão Eletrônico nº 99/2022, que tem por objeto a aquisição imediata de material de
consumo (material de pintura), tudo de acordo com as quantidades, especificações e
condições descritas no Termo de Referência, tendo como licitante vencedora a empresa A
DE N P OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.301.519/0001-91, pelo melhor lance no
valor total de R$ 34.999,80 (trinta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e
oitenta centavos). e autorizou a contratação, convocando para a devida assinatura da Ata,
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, 09 de dezembro de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços n.º 118/2021, firmado entre o Tribunal
Regional Eleitoral da Bahia e a empresa LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA.
OBJETO: Troca de marca/modelo do item 05 da tabela do apostilamento 01, para
VAIO/FE15-VJFE54F11X-B0511H. FUNDAMENTO LEGAL: Decreto nº 7.892/2013 e artigo 60,
c/c art. 65 da lei nº 8.666/93. PROCESSOS SEI: 0000452-53.2022.6.05.8000. A S S I N AT U R A :
09/12/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr. Sílvio Moreira
dos Santos.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Décimo Sexto Termo Aditivo ao Contrato n.º 095/2017, firmado entre o Tribunal

Regional Eleitoral da Bahia e a empresa VERA CRUZ SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Alteração

qualitativa/quantitativa e prorrogação excepcional. FUNDAMENTO LEGAL: Artigos 57, II,

§4º e 65, I, "a " e "b", da Lei n.º 8.666/93. PROCESSO SEI Nº 0061251-

72.2016.6.05.8000. ASSINATURA: 09/12/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos

Vieira, pelo TRE/BA e o Sr. Joilson Reis dos Santos, pela Contratada.
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Número 99/2022
SEI  0005784-82.2022.6.02.8000

Data: 01/12/2022 às 14h.

Objeto: Aquisição imediata de material de consumo (material de pintura) necessário
para atender às demandas das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas durante os exercícios de 2022 e 2023, conforme
especificações constantes no edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: ( X ) SIM   (  ) NÂO

Valor total estimado: Item 01 - R$ 20.728,00; Item 02 - R$ 30.133,60. 
Resultado: Empresa que venceu o pregão:

A DE N P OLIVEIRA, inscrita no CNPJ sob o nº 29.301.519/0001-91, pelo melhor lance
no valor total de R$ 34.999,80 (trinta e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais e
oitenta centavos).

Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de dezembro de 2022.
À SEIC,
Para eventual atualização no Portal da

Transparência.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 12/12/2022, às 14:40, 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
1214738 e o código CRC 2B159A81.

0005784-82.2022.6.02.8000 1214738v1
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De: DELTA INFINITY Comércio de Material <deltainfinity17@gmail.com>
Para: "Antonio L. Cavalcante" <antoniocavalcante@tre-al.jus.br>
Data: 09/12/2022 11:49 AM
Assunto: [almoxarifado] ENVIO DE NOTA DE EMPENHO NE 729/2022 PROC SEI Nº 0005784-82.2022.6.02.8000

Bom dia Prezada,
Confirmo o recebimento do empenho, darei andamento no processo e assim que tiver o rastreamento e
nota fiscal envio nesse email.

Atenciosamente,

Ariane Oliveira
Delta Infinity - Comércio de Material Elétrico, Hidráulico e Tinta.
Belém-PA
Fone: (91) 98328-2295 (Ariane) WhatsApp
          (91) 98197-9754 (Karlos) WhatsApp

Em sex., 9 de dez. de 2022 às 11:42, TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
<almoxarifado@tre-al.jus.br> escreveu:

Prezado fornecedor,

1. SEGUE em anexo nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR DE IMEDIATO o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho na nota
fiscal, quando de sua emissão.

4. Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones abaixo,
ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Rua Coronel Pedro Lima
nº 230, Bairro: Jaraguá, CEP: 57022-220, Maceió/AL Ponto de Referência:
Próximo à praça dois leões. Horário de atendimento: De segunda à quinta-
feira, das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7h30 às 16h.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos
atualizados para comunicação com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

82 2122 7690
82 3328 1947
82 99335 0636 (também whatsapp)
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