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

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO – Aquisição de material gráfico - 115610116
(envelopes plásticos) para as Eleições de 2022.

1.1.  Sugerimos que a aquisição ocorra através de pregão
eletrônico, com adjudicação por menor preço por item, por
aquisição imediata.

1.2. Serão necessários 3.000 envelopes segundo as
caracterísiticas constantes no anexo único desse Termo de
Referência.

 
2. DA JUSTIFICATIVA – Atender às

demandas necessárias à entrega de material das seções eleitorais
das eleições de 2022.

 
3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
3. 1 . Fornecer itens novos, de boa qualidade e em

absoluta conformidade com o termo de referência, edital de licitação
e anexos respectivos.

3 . 2 . Substituir, às suas expensas, as divergências
encontradas, no prazo de 5 dias corridos.

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

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

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

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

 
4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
4.1. A entrega será de 15 dias corridos contados

do recebimento da Nota de Empenho encaminhados por e–
mail.

4.2. - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado
do TRE/AL, situado na Rua Barão de Jaraguá, 230, Bairro
Jaraguá, Maceió/AL, CEP 57022-140, no horário das 08 às 18
horas de segunda a quinta e das 8 às 16 horas às sextas–feiras.

 
5 - RECEBIMENTO DOS BENS
5.1. Os envelopes serão recebidos:
5.1.1  Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado
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(TRE-AL), que informará, no prazo de até 03 dias úteis do
recebimento, à Seção de Patrimônio (TRE-AL).

5.1.1 Definitivamente - no prazo máximo de até 05
dias úteis, contados da comunicação da SEALMOX, pela Seção de
Patrimônio, e após os testes e conferências necessárias.

 
6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A licitante contratada, durante a execução da

contratação, ficará sujeita a aplicação de multa de mora e
convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir:

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

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

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

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

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

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

 
7. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Não

se aplica

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 29/07/2022, às 10:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Assistente VI, em 29/07/2022, às 12:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1114140 e o código CRC 35D42864.

0007656-35.2022.6.02.8000 1114140v10
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Anexo

ESPECIFICAÇÕES DOS ENVELOPES DE SEGURANÇA

▪ Dimensões mínimas de 32 x 40cm;
▪ Sistema de fecho rápido, sem necessidade de uso de outros

materiais ou ferramentas para lacração - cola (adesivo) ou lacre plástico;
 
E deverão ser:
▪ opacos;
▪ confeccionados em material impermeável;
▪ resistentes a rasgo e furos.
▪ cor neutra (branco/cinza)
 

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 29/07/2022, às 10:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1114141 e o código CRC 31716E17.

0007656-35.2022.6.02.8000 1114141v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de julho de 2022.
À COMAP
Prezada Coordenadora
Encaminhamos Termo de Referência para aquisição

de envelopes plásticos para transporte de material das seções
eleitorais nas Eleições 2022.

Esse aquisição, anteriormente atribuída ao
licitante, foi retirada por entendermos que seria mais
vantajoso e menos oneroso se fosse realizada pelo próprio
TRE.

Ocorre que com a mudança de estratégia no
processo de transporte de urnas, acabamos perdendo o prazo
de inclusão desses itens no processo de material gráfico.

Por isso, reconhecendo a demora na instauração do
processo, pedimos atenção ao mesmo, dado o pequeno lapso
temporal entre esta data e a relaização do pleito, mas
acreditamos ser um procedimento de ágil realização.

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 29/07/2022, às 13:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1115111 e o código CRC AB0DC960.

0007656-35.2022.6.02.8000 1115111v1
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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 agosto de 2022.
 
 
Diante do Despacho SEPAT 1115111, encaminho os

presentes autos, para análise do Termo de Referência
SEPAT 1114140, com a urgência que o caso requer, visto
tratar-se de aquisição referente ao pleito eleitoral.

 
Concomitantemente, à SEIC, diante da urgência do

caso, para realização da pesquisa de preços.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 01/08/2022, às 14:10, 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
1115589 e o código CRC 7C7B8586.

0007656-35.2022.6.02.8000 1115589v1
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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 agosto de 2022.
À SEPAT,
 
Para fins de determinado no Despacho COMAP

(1115589), solicitamos que seja verificada se os materiais
constantes do evento 1115735 atendem aos requisitos
presente no Termo de Referência e anexo -
 1114140 e 1114141.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 01/08/2022, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1115658 e o código CRC 79A6194A.

0007656-35.2022.6.02.8000 1115658v1
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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 agosto de 2022.
À SEIC
Entendemos que a pesquisa retratou aquilo que se

espera dos envelopes que pretendemos adquirir.
Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 01/08/2022, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1115863 e o código CRC 0FD5761F.

0007656-35.2022.6.02.8000 1115863v1
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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 agosto de 2022.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aquisição imediata de envelopes para

serem utilizados nas Eleições 2022, conforme especificações
constantes do Termo de Referência e anexos -
 1114140 e 1114141.

Vieram os autos para realização de pesquisa de
preço, Despacho COMAP - 1115589.

Para tanto, dada a especificidade do material,
buscamos valores em páginas eletrônicas de lojas
especializadas, conforme cotações presentes no evento
1115735, que resultou em um valor total estimado em R$
1.905,33 (um mil novecentos e cinco reais e trinta e três
centavos), a saber:

Lojas Qtde Valor
Unitário Total

Soluções em Embalagem

3.000

R$ 0,93 R$ 2.788,16
NZB Embalagens R$ 0,57 R$ 1.710,65
Lojas Americanas R$ 0,39 R$ 1.168,40
Total Embalagens R$ 0,65 R$ 1.954,10

Valor médio R$ 0,64 R$ 1.905,33
Por fim, sugerimos, s.m.j, a realização de licitação

na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019,
com restrição de participação de micro e pequenas empresas.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 01/08/2022, às 16:33, 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
1115866 e o código CRC 50EAA577.

0007656-35.2022.6.02.8000 1115866v1
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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 agosto de 2022.
 
 
À SAD, após pesquisa de preços, apresentada por

meio do Despacho SEIC 1115866, para ciência e deliberação,
com a urgência que o caso requer.

 
Ressalto, por fim, a necessidade de aprovação do

Termo de Referência SEPAT 1114140, conforme Despacho
COMAP 1115589.

 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 01/08/2022, às 19:25, 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
1116196 e o código CRC 8EC95AD4.

0007656-35.2022.6.02.8000 1116196v1
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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 agosto de 2022.
À SGO/COFIN, para urgente reserva de crédito, por

se tratar de material para os trabalhos eleitorais.
Em paralelo, à SLC/COMAP, para elaboração do

edital, com a urgência que o caso requer.
Por oportuno, reporto-me ao Despacho

SEPAT 1115111 para aprovar o Termo de Referência
SEPAT 1114140.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/08/2022, às 22:25, 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
1116221 e o código CRC 1AE4DD83.

0007656-35.2022.6.02.8000 1116221v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de agosto de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1116221).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 02/08/2022, às 09:33, 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
1116332 e o código CRC E999FAC6.

0007656-35.2022.6.02.8000 1116332v1
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO
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Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 02/08/2022, às 11:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1116424 e o código CRC 2CD5DB6A.

0007656-35.2022.6.02.8000 1116424v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 206/2022 - RO 1005.

Observação:

- Valor estimado doc 1115866.
- Sugerimos avaliar, antes da emissão de NE, se será material de

expediente ou de acondicionamento. Se for de acondicinamento o PI mais
adequado seria FUN MATAUX
(Despesasadicionaiscommateriaisparaserviçosauxiliares,emfunçãodospleitoseleitorais(combustíveis,materiais
de limpeza etc).

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 02/08/2022, às 15:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1116425 e o código CRC A13A7FDD.
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                                   PODER JUDICIÁRIO 

               TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002222  

 

Minuta 

 
PROCESSO Nº 0007656-35.2022.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxx 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 a aquisição de material de consumo –  material gráfico (envelopes plásticos) 
para as Eleições de 2022, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de 
Administração desta Corte. 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de 
consumo,  material gráfico  (envelopes plásticos) para as Eleições de 2022, conforme este 
edital e seus anexos.  
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA  
 
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho, que será encaminhada por e-
mail. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão quanto exclusivamente 
Microempresa e Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, 
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
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                                   PODER JUDICIÁRIO 

               TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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: 

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

forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

1993; 

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

de dissolução ou liquidação; 

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

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

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 está prevista a participação exclusiva de microempresas e 

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

prosseguimento no certame. 

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

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

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

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

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

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

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

terceiros. 

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

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 
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informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

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

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

documentação.  

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

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

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

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

especificação constante no Anexo I-A;  

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

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

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

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

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 

ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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. 
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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 

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

recebimento e do valor consignado no registro.  

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

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

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

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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. 
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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 
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reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação 

em condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019. 

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

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1.   Os preços máximos fixados para o item licitado é de R$ 1.905,33 (um mil, 
novecentos e cinco reais e trinta e três centavos), que de modo algum, vincula a 
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

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

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

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
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instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 

à totalidade da remuneração. 

8.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

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

 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

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

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

aceita pelo Pregoeiro.  

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

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

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

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

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

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

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

conforme disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

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

das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

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

fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

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

2018. 

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

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

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

prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 

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

conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

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

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

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

do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
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apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

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

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

habilitação: 

9.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

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

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

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

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

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

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

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

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

administradores; 

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

de autorização; 
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9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

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

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

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

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

Fazenda Nacional. 

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

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

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

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

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

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

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

contratual;  

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

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

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

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

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

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição no 

cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do balanço 

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
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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 imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

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

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

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

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

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

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

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

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

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

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

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

horário para a continuidade da mesma. 

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

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

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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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, prevalecerão 

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

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

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

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

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 
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11.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

importará a decadência desse direito. 

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

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

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

que dele dependam; 

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 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 15 
(quinze) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que será enviada por 
e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Rua 
Coronel Pedro Lima, nº 230 – Jaraguá, Maceió/AL, CEP: 57022-220, Tel: (82) 3328-1947, no 
horário das 08h às 18h, das segundas às quintas-feiras, e das 8h às 16h às sextas–feiras. 
 
16.2. O material será recebido: 

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado (TRE-AL), que informará, no 
prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio (TRE-AL); 

b)    definitivamente,  no prazo máximo de até 05 dias úteis, contados da 
comunicação da SEALMOX, pela Seção de Patrimônio, e após os testes e 
conferências necessárias. 

16.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
16.4.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
16.5.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 

 
16.6.                 O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 5 (cinco) 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: 
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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) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º 
dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), 
recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença; 
 

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

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

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 
 
17.4.1. Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública. 
 
17.4.2.  As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando 
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do 
valor total da contratação. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL. 
 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

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

19 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167864, 
Natureza da Despesa n° 33.90.30 (Material de Consumo) e 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros: Pessoa Jurídica). 

 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 
 

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

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

c) Receber e conferir os materiais dentro das especificações estabelecidas, 
devolvendo no todo ou em parte, se houver irregularidades; 

d) e) Efetuar o pagamento à Contratada, na forma deste edital; 

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

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

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

h) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor 
especialmente designado, em conformidade com a legislação, que anotará em 
registro próprio todas as ocorrências; 

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. São obrigações da contratada: 
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a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias corridos; 

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

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

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

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em 
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na 
aplicável à natureza do objeto da contratação; 

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

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

 
 
22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
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validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

contratação. 

22.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

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

contratação.  

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

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

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

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

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

dias de expediente na Administração. 

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

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

os princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 
22.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
22.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Descrição dos itens e valores máximos admitidos; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato. 
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22.15. 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, xxx de xxxxx de 2022. 
 
 
 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
                                   Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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           ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

  

1. OBJETO – Aquisição de material gráfico - 115610116 

(envelopes plásticos) para as Eleições de 2022. 

1.1.  Sugerimos que a aquisição ocorra através de pregão 

eletrônico, com adjudicação por menor preço por item, por aquisição 

imediata. 

1.2. Serão necessários 3.000 envelopes segundo as 

caracterísiticas constantes no anexo único desse Termo de Referência. 

  

2. DA JUSTIFICATIVA – Atender às 

demandas necessárias à entrega de material das seções eleitorais das 

eleições de 2022. 

  

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1. Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta 

conformidade com o termo de referência, edital de licitação e anexos 

respectivos. 

3.2. Substituir, às suas expensas, as divergências 

encontradas, no prazo de 5 dias corridos. 

3.3. Acondicionar o material/produto constante do Anexo 

I deste Instrumento, obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, 

não danificadas, originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo 

vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora. 

3.3.1. As embalagens deverão conter todas as informações 

exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências 

impostas por órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com 

a legislação vigente. 

3.4. Indicar endereço eletrônico (email) para o 

recebimento de expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. 

Minuta de edital de pregão eletrônico (1118300)         SEI 0007656-35.2022.6.02.8000 / pg. 46



 
26 

 

                                         
                                   PODER JUDICIÁRIO 

               TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

3.5. Aceitar como válidos todos os expedientes enviados 

por email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as 

Notas de Empenho. 

  

4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

4.1. A entrega será de 15 dias corridos contados 

do recebimento da Nota de Empenho encaminhados por e–mail. 

4.2. - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado 

do TRE/AL, situado na Rua Barão de Jaraguá, 230, Bairro Jaraguá, 

Maceió/AL, CEP 57022-140, no horário das 08 às 18 horas de segunda a 

quinta e das 8 às 16 horas às sextas–feiras. 

  

5 - RECEBIMENTO DOS BENS 

5.1. Os envelopes serão recebidos: 

5.1.1  Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado 

(TRE-AL), que informará, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, 

à Seção de Patrimônio (TRE-AL). 

5.1.1 Definitivamente - no prazo máximo de até 05 dias 

úteis, contados da comunicação da SEALMOX, pela Seção de 

Patrimônio, e após os testes e conferências necessárias. 

  

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A licitante contratada, durante a execução da contratação, 

ficará sujeita a aplicação de multa de mora e convencional, variável de 

acordo com a gravidade dos casos a seguir: 

6.1. 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) ite

m(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. 

Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não 

aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante no 

item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

6.2. 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues 

em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim 
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configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso 

injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do 

contrato; 

6.3. 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em 

caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o 

atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto no item 5.1 

bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado 

estabelecido no item 5.2; 

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

Empenho. 

Além disso o fornecedor será passível das sanções 

previstas no art. 87 da Lei 8.666/1993 

As multas de mora e convencional por inexecução parcial, 

quando aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o 

limite de 10% do valor total do contrato celebrado. 

  

7. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - 

Não se aplica 

  

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de Seção, em 29/07/2022, 

às 10:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA, Assistente VI, em 

29/07/2022, às 12:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

  
 

Minuta de edital de pregão eletrônico (1118300)         SEI 0007656-35.2022.6.02.8000 / pg. 48



 
28 

 

                                         
                                   PODER JUDICIÁRIO 

               TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES DOS ENVELOPES DE SEGURANÇA 

▪ Dimensões mínimas de 32 x 40cm; 

▪ Sistema de fecho rápido, sem necessidade de uso de outros 

materiais ou ferramentas para lacração - cola (adesivo) ou lacre plástico; 

  

E deverão ser: 

▪ opacos; 

▪ confeccionados em material impermeável; 

▪ resistentes a rasgo e furos. 

▪ cor neutra (branco/cinza) 

 

 

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de Seção, em 

29/07/2022, às 10:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 

                          PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  

Site internet  
 

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

 
Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  
 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  
Endereço  
CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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INFORMAÇÃO Nº 4864 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à aquisição de material de
consumo – enveelopes plásticos  para  Eleições 2022.

Saliento que a minuta foi elaborada  para  conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame,   em virtude do valor
estimado para cada item da contratação.

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

Foram complementadas as disposições relativas às sanções administrativas e ao
pagamento.

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

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

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

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

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

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

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
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
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termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 03/08/2022, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1118303 e o código CRC 70746A46.

0007656-35.2022.6.02.8000 1118303v2
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de agosto de 2022.
Reporto-me à Informação 4864 (doc. 1118303),

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

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Analista Judiciário, em 03/08/2022, às 20:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1118453 e o código CRC 15C15346.

0007656-35.2022.6.02.8000 1118453v1

Despacho GSAD 1118453         SEI 0007656-35.2022.6.02.8000 / pg. 53



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 : 0007656-35.2022.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
ASSUNTO : AQUISIÇÃO. MATERIAL DE CONSUMO. ANÁLISE. MINUTA. EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. ELEIÇÕES 2022.

 

Parecer nº 1079 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

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

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando a aquisição de material de consumo - material
gráfico (envelopes plásticos) para as Eleições de 2022, tudo
de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração do TRE/AL, por sua Seção de Patrimônio,
conforme as especificações constantes no Termo de
Referência 1114140 e seu anexo único (1114141).

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
A Seção de Patrimônio inaugurou os presentes

autos com a produção do Termo de Referência 1114140 e
seu anexo único (1114141), com o objetivo de atender às
demandas necessárias à entrega de material das seções
eleitorais das eleições de 2022.

 
Os autos foram encaminhados à Seção de Instrução

de Contratações para pequisa de preços que, dada a
especificidade do material, buscou valores em páginas
eletrônicas de lojas especializadas, conforme cotações
presentes no evento SEI nº 1115735, encontrando o valor
total estimado em R$ 1.905,33 (um mil novecentos e cinco
reais e trinta e três centavos), sugerindo, por fim, que a
aquisição fosse realizada por meio de licitação na modalidade
Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei nº 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com restrição de
participação de micro e pequenas empresas (Despacho SEIC
1115866).

 
Consta no evento SEI nº 1116424 reserva de

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

 
Não consta dos autos a informação de que a

despesa integra o Planejamento de Contratações deste
Tribunal.

 
O termo de referência foi aprovado

pelo Senhor Secretário de Administração, conforme se
observa do Despacho GSAD 1116221.

 
De posse dos autos, a Seção de Licitações e

Contratos elaborou a minuta 1118300, ressaltando na
Informação 4864 (1118303), que em virtude do valor estimado
conferiu às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
exclusividade na participação do certame e que foram
divulgados no edital os preços orçados pela administração,
como já fundamentado em outros procedimentos semelhantes,
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como já fundamentado em outros procedimentos semelhantes,
tudo com base no entendimento do TCU (Acórdão 2.166/2014
– Plenário).

 
A Secretaria de Administração, não apresentando

óbice à informação prestada pela SLC, submeteu os autos à
análise desta Assessoria Jurídica, ex vi do parágrafo único do
art. 38 da Lei nº 8.666/93 (Despacho GSAD 1118453).

 
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.
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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
(1118300). 

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

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

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

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

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

 
Dessa forma, sendo os bens em foco catalogados

como bens comuns, tem-se que os objetos da presente
licitação podem ser adquiridos via pregão, registrando-se,
ainda, que todos os atos da fase interna ou preparatória,
previstos no art. 3º da Lei nº 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
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disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4º da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

 
Da mesma forma, encontram-se dentro das

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

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

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

 

Item Questionário
Sim/
Não
N/A

Evento/Observação

FORMALIDADES PRELIMINARES

1

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

SIM  

2
A contratação pretendida
integra o planejamento de
contratações?

NÃO  

TERMO DE REFERÊNCIA

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

SIM 1114140

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

SIM 1114140

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

SIM 1114140

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  
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11

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

N/A  

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

N/A  

13

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

N/A  

14

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

N/A  

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

N/A  

16

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

N/A  

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

N/A  

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 1114140

22
O Termo de Referência
contempla requisitos de
sustentabilidade?

SIM 1114140

23
Existe aprovação do Termo de
Referência pela autoridade
competente?

SIM 1116221

24 Foi realizada ampla pesquisa de
preços? SIM 1115866
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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 1115866

26
Foi produzida planilha
comparativa com os preços
encontrados?

SIM
 
1115866
 

27

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

SIM
1115658
1115866

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 1118300

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  
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34

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

N/A  

35

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

N/A  

36

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

SIM 1118300

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

SIM 1118300

38

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

SIM 1118300

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

SIM 1118300

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 1118300

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

SIM 1118300

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43

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

N/A  

44

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

SIM 1118300

45

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

SIM 1118300

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 1118300

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

SIM 1118300

48

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

N/A  

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 1118300

50

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

N/A  

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

N/A NOTA DE
EMPENHO

52

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

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

N/A  

54

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

SIM 1118300

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?

 Próxima fase
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58 Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº
10.520/02 e art. 17 do Decreto
nº 5.450/05

 Próxima fase

59

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

 Próxima fase

60

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

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61

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

SIM 1116424

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 1118300,
de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, objetivando a aquisição de material de consumo -
material gráfico (envelopes plásticos) para as Eleições de
2022, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração do TRE/AL.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 04/08/2022, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 04/08/2022, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1119341 e o código CRC 3D4D3EF7.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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CONCLUSÃO

Maceió, 05 de agosto de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em conta o pronunciamento da Assessoria Jurídica

(1119341), que aprovou a minuta de edital de PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a
aquisição de material de consumo - material gráfico (envelopes
plásticos) para as Eleições de 2022, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração do TRE/AL, por sua
Seção de Patrimônio, conforme as especificações constantes no
Termo de Referência 1114140 e seu anexo único (1114141), submeto
o feito à superior consideração de V. Exa. para a necessária e
competente deliberação, com a recomendação de que seja autorizada
a realização da fase externa do certame.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Diretor-Geral em exercício, em 05/08/2022, às 10:11, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1119645 e o código CRC F11F01CC.
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PROCESSO : 0007656-35.2022.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração
ASSUNTO : Autorização para abertura da fase externa de pregão eletrônico 

 

Decisão nº 3398 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pela Senhora
Diretora-Geral em exercício, inserta no evento SEI 1119645.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na
modalidade Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço por
item, objetivando a aquisição de material de consumo - material
gráfico (envelopes plásticos) para as Eleições de 2022, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração
do TRE/AL, conforme as especificações constantes no Termo de
Referência constante do evento SEI nº (1114140) e seu anexo único
(1114141).

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 1118300, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral
por meio do Parecer nº 1079 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
(1119341), e demais medidas cabíveis.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
08/08/2022, às 19:48, 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
1120087 e o código CRC 1D230701.
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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 08/08/2022, às 11:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1120863 e o código CRC 7362821F.

0007656-35.2022.6.02.8000 1120863v2
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  7777//22002222  

 
PROCESSO Nº 0007656-35.2022.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 25 de agosto de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14h30  

 

 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 a aquisição de material de consumo –  material gráfico (envelopes plásticos) 
para as Eleições de 2022, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de 
Administração desta Corte. 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de 
consumo,  material gráfico  (envelopes plásticos) para as Eleições de 2022, conforme este 
edital e seus anexos.  
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA  
 
2.1. Os materiais deverão ser entregues no prazo de até 15 (quinze) dias 
corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho, que será encaminhada por e-
mail. 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresa e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 
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3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

de 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: 

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

forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

1993; 

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

de dissolução ou liquidação; 

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

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

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 está prevista a participação exclusiva de microempresas e 

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

prosseguimento no certame. 

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 
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d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

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

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

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

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

eletrônica. 

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

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

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

4.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

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

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

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

terceiros. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

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

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

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

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

documentação.  

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

5.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão.  

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

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

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a)  Valor total de cada item ofertado; 

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

especificação constante no Anexo I-A;  
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6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

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

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

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a 

ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

 

7.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

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 do item ofertado. 
 

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

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

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

lances.  

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

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

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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 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 Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 
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7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 

apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação 

em condições diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

10.024/2019. 

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

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

8.3.1.   O preço máximo fixado para o item licitado é de R$ 1.905,33 (um mil, 
novecentos e cinco reais e trinta e três centavos), que de modo algum, vincula a 
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores. 

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

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

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 

à totalidade da remuneração. 
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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 formalmente 

aceita pelo Pregoeiro.  

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

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

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

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

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

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

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

conforme disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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 Ocorrências 

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

das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

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

fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

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

2018. 

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

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

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

prevista para recebimento das propostas; 

9.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF 

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

conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

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

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

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

do Decreto 10.024, de 2019. 

9.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

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

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

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

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

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

Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

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

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

administradores; 

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

de autorização; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 
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9.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 

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

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

aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 

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

Fazenda Nacional. 

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

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

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

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

Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

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

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

contratual;  

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

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

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

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

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

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 

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

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

9.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição no 

cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do balanço 

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

9.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 
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empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

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

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

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

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

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 

justificativa. 

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

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

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

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

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

9.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

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

horário para a continuidade da mesma. 

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

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

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

9.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

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

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

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, prevalecerão 

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

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

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

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

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

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

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

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
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11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

importará a decadência desse direito. 

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

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

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

que dele dependam; 

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

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

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

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

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

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

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

atualizados. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

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

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

após a regular decisão dos recursos apresentados. 
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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 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 
 
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. 
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16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, que será enviada por 
e-mail, no Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Rua 
Coronel Pedro Lima, nº 230 – Jaraguá, Maceió/AL, CEP: 57022-220, Tel: (82) 3328-1947, no 
horário das 08h às 18h, das segundas às quintas-feiras, e das 8h às 16h às sextas–feiras. 
 
16.2. O material será recebido: 

a) provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado (TRE-AL), que informará, no 
prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio (TRE-AL); 

b)    definitivamente,  no prazo máximo de até 05 dias úteis, contados da 
comunicação da SEALMOX, pela Seção de Patrimônio, e após os testes e 
conferências necessárias. 

16.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
16.4.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
16.5.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 

 
16.6.                 O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 5 (cinco) 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; 
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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) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º 
dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), 
recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença; 
 

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles 
assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso 
injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 
 
c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor 
do(s) item(ns) entregue(s) em caso de  inexecução parcial da obrigação assumida, 
assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na 
alínea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado 
estabelecido na alínea “b” acima; 

 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 
 
17.4.1. Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por 
prazo não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a Administração Pública. 
 
17.4.2.  As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando 
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do 
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valor total da contratação. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
18.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento definitivo da nota fiscal, 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL. 
 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.   Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do 
efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, 
Onde: 

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

 
19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167864, 
Natureza da Despesa n° 33.90.30 (Material de Consumo) e 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros: Pessoa Jurídica). 

 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 
 

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

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

c) Receber e conferir os materiais dentro das especificações estabelecidas, 
devolvendo no todo ou em parte, se houver irregularidades; 

d) e) Efetuar o pagamento à Contratada, na forma deste edital; 

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

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

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

h) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor 
especialmente designado, em conformidade com a legislação, que anotará em 
registro próprio todas as ocorrências; 

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. São obrigações da contratada: 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias corridos; 

c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente 
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação 
de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora; 
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d) Fornecer os itens em embalagens que contenham todas as informações exigidas 
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos 
oficiais competentes e que deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

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

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em 
sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na 
aplicável à natureza do objeto da contratação; 

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

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

 
 
22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

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

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

contratação. 

22.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

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

contratação.  
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22.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

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

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

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

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

dias de expediente na Administração. 

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

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

os princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 
22.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
22.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

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

 
22.15. 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 agosto de 2022. 

 
 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
                                   Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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           ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  

1. OBJETO – Aquisição de material gráfico - 115610116 (envelopes 
plásticos) para as Eleições de 2022. 

1.1.  Sugerimos que a aquisição ocorra através de pregão eletrônico, com 
adjudicação por menor preço por item, por aquisição imediata. 

1.2. Serão necessários 3.000 envelopes segundo as características 
constantes no anexo único desse Termo de Referência. 

  

2. DA JUSTIFICATIVA – Atender às demandas necessárias à entrega de 
material das seções eleitorais das eleições de 2022. 

  

3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

3.2. Substituir, às suas expensas, as divergências encontradas, no prazo 
de 5 dias corridos. 

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

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

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

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

  

4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

4.1. A entrega será de 15 dias corridos contados do recebimento da Nota 
de Empenho encaminhados por e–mail. 

4.2. - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, 
situado na Rua Barão de Jaraguá, 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 57022-140, no 
horário das 08 às 18 horas de segunda a quinta e das 8 às 16 horas às sextas–feiras. 

  

5 - RECEBIMENTO DOS BENS 
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5.1. Os envelopes serão recebidos: 

5.1.1  Provisoriamente, pela Seção de Almoxarifado (TRE-AL), que 
informará, no prazo de até 03 dias úteis do recebimento, à Seção de Patrimônio (TRE-AL). 

5.1.1 Definitivamente - no prazo máximo de até 05 dias úteis, contados da 
comunicação da SEALMOX, pela Seção de Patrimônio, e após os testes e conferências 
necessárias. 

  

6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

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

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

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

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

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

  

7. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Não se aplica. 

  

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de 
Seção, em 29/07/2022, às 10:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
 
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS 
PEREIRA, Assistente VI, em 29/07/2022, às 12:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 
11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES DOS ENVELOPES DE SEGURANÇA 

▪ Dimensões mínimas de 32 x 40cm; 

▪ Sistema de fecho rápido, sem necessidade de uso de outros materiais ou 
ferramentas para lacração - cola (adesivo) ou lacre plástico; 

 

E deverão ser: 

▪ opacos; 

▪ confeccionados em material impermeável; 

▪ resistentes a rasgo e furos. 

▪ cor neutra (branco/cinza) 

 
 

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de 
Seção, em 29/07/2022, às 10:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 

                          PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

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

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  

Conta  
 

Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  
 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 

Edital do Pregão Eletrônico nº 77/2022 (1121990)         SEI 0007656-35.2022.6.02.8000 / pg. 92



09/08/22, 15:20 SIASGnet-DC - Visualizar Licitação
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 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 09/08/2022 15:20:06 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00077/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado

Nº do Processo Tipo de Licitação
0007656-35.2022 Menor Preço   

  

Equalização de ICMS Internacional
 
Valor Total da Compra (R$) Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

1.905,33 1 1 0

 Obras ou Serviços de Engenharia
 
Objeto

Aquisição de material de consumo, material gráfico (envelopes plásticos) para as Eleições de 2022, de acordo com o 
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
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
10/08/2022

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO Chefe da Seção de Licitações 

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2022NE999999

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 10/08/2022 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Av. Aristeu de Andrade, Nº 377

Bairro
Farol

M i í i /UF DDD T l f R l F
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09/08/22, 15:20 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=34950712&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 09/08/2022 15:20:25 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação Eletrônica
Eventos
Sub-
rogaçãoApoio


Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00077/2022 Eletrônico Tradicional Aberto/Fechado
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Material 445148 - Envelope Plástico Aba Adesiva
Unidade de Fornecimento
Unidade 
Descrição Detalhada

Envelope Plástico Aba Adesiva Material: Plástico Coextrusado , Tipo Adesivo: Hot-Melt De Alta Segurança , Aplicação: 
Envelopamento De Provas , Comprimento: 400 MM, Cor: Cinza , Largura: 320 M

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Total (R$)
3000 Bens Comuns Menor Preço Valor Máximo Aceitá 1.905,33

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 3000

Pesquisas de Preço de Mercado
Data da

Pesquisa
Valor Total Pesquisado

(R$) Marca Fabricante CPF/CNPJ Nome/Razão Social

01/08/2022 2.476,35 ALESSANDRA
MENDONCA

41.465.760/0001-
51

ALESSANDRA MENDONCA
MONTEIRO LTDA

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações
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Maceió, 09 de agosto de 2022.
Devolvo os autos à SLC, para demais medidas

decorrentes da Decisão 3398 (doc. 1120087).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/08/2022, às 23:04, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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1122358 e o código CRC 20E88A42.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 76/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0006657-82.2022. Objeto: Aquisição de material de consumo,
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Posters para as Eleições de 2022, conforme o
edital e seus anexos. . Total de Itens Licitados: 3. Edital: 10/08/2022 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00076-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 10/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/08/2022
às 15h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 09/08/2022) 70011-00001-2021NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0007656-35.2022. Objeto: Aquisição de material de consumo,
material gráfico (envelopes plásticos) para as Eleições de 2022, de acordo com o edital e
seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 10/08/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Av. Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00077-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 10/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 25/08/2022
às 14h30 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 09/08/2022) 70011-00001-2022NE999999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0004573-45.2021. Objeto: Contratação de empresa especializada
na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de microinformática, transmissão
de dados e periféricos de TI, conforme especificações e condições assentadas no edital e
seus anexos. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 10/08/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00075-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 10/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/08/2022
às 14h30 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 09/08/2022) 70011-00001-2021NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 74/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0006803-26.2022. Objeto: Aquisição de material de consumo –
receitas azuis tipo “B” para uso da AAMO, conforme especificações e condições assentadas
no edital e seus anexos. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 10/08/2022 das 08h00 às
17h00. Endereço: Av. Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00074-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 10/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 29/08/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 09/08/2022) 70011-00001-2022NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 114/2022. Processo nº 7.712/2022-SAO contratada: J
R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILIDADES - LTDA, CNPJ 01.631.853/0001-94. Objeto:
Lona em Polietileno encerado, cor azul: 4 x 3 metros (300 UN), valor unitário R$ 67,19.
Validade do Registro: de 09/08/2022 a 09/08/2023.

Espécie: Ata de Registro de Preço nº 115/2022. Processo nº 7.712/2022-SAO contratada: S.
N DA CUNHA, CNPJ 44.781.659/0001-06. Objeto: Capacete para motociclista escamoteável,
cor branca, Tamanho 60 (10 UN), valor unitário R$ 383,00; Óculos de proteção tipo selado
(30 UN), valor unitário R$ 115,00; Trava de segurança, para controle de carrinho transporte
(04 UN), valor unitário R$ 286,00. Validade do Registro: de 09/08/2022 a 09/08/2023.

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO

Processo 11640/2021 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 20/2022. Objeto:
Prestação de serviços de fornecimento de água mineral, sem gás, acondicionada em
garrafões de 20 (vinte) litros, estes fornecidos em regime de comodato, com entrega no
edifício sede do TRE/AM. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
CONTRATADA: KAROLINY FERREIRA OLIVEIRA. CNPJ: 46.218.034/0001-58. Modalidade de
Licitação: Pregão n. 39/2022. Fundamentação Legal: com o disposto na Lei n.º 10.520, de
17/07/2002, e alterações posteriores, e na Lei n.º 8.666, de 21/06/1993, e alterações
posteriores. Dotação Orçamentária: 02.122.0033.20GP.0013 - Julgamento de Causas e
Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral no Estado do Amazonas e,
02.061.0033.4269.0001 - Pleitos Eleitorais. Prazo de Vigência: o contrato terá vigência por
12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação no DOU. Do Preço: valor estimado
global R$ 32.190,00 (trinta e dois mil, cento e noventa reais). Data da Assinatura:
04/08/2022. Assinam: Desembargador JORGE MANOEL LOPES LINS, como Contratante, e a
Senhora KAROLINY FERREIRA OLIVEIRA, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 3942/2017 TRE-AM. Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.
16/2019, de Prestação de serviços técnicos e especializados em suporte, implantação,
customização, parametrização, configuração e manutenção de gestão dos recursos
públicos. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATA DA :
CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. Fundamentação Legal: com o disposto na
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, em especial nos seguintes
artigos: art. 57, II. DO OBJETO: alteração do item 2.1 da Cláusula Segunda (Vigência) e do
item 3.1 da Cláusula Terceira (Preço). DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, ou seja, de
06/08/2022 a 05/08/2023. DO PREÇO: valor total de R$ 479.360,00 (quatrocentos e setenta
e nove mil, trezentos e sessenta reais). DATA DA ASSINATURA: 25/07/2022. Assinam:
Desembargador Presidente JORGE MANOEL LOPES LINS, pelo Contratante, e os Senhores
ANTÔNIO JORGE SOARES DE SOUZA e ELTON EDUARDO DE LIMA pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: CONTRATO 052/2022, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Empresa TECNOGERA - LOCAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE ENERGIA SA.
OBJETO: Locação de Geradores para as Eleições 2022 no Município de Salvador/BA. VALOR
TOTAL: R$ 117.400,58. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Pregão nº 040/2022. D OT AÇ ÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.12; Ação 02.061.0033.4269.0001. Processo SEI:
0003499-35.2022.6.05.8000. VIGÊNCIA: da data da sua assinatura até 16/11/2022.
ASSINATURA: 09/08/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira pelo TRE-BA  e o Sr.
Marcelo Massaharu Yamane e a Sra. Cintia Wagner da Silva, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO Nº 50/2022

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 2366/2022 .
Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de estabilizadores de tensão de 1000VA e de baterias
seladas de 12V e 7Ah com sistema eletroquímico chumbo-ácido para atender a demanda
do TRE-CE, conforme as especificações do edital e seus anexos.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor Geral

(SIDEC - 09/08/2022) 070007-00001-2022NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2022 - UASG 70007

Nº Processo: 9740/2022. Objeto: Aquisição de material permanente para
atender às necessidades de segurança contra incêndios, pânicos e emergências previstas
no PPCIPE(Plano de Prevenção e Combate a Incêndios, Pânicos e Emergências) do TRE/CE,
nos Fóruns e Cartórios Eleitorais localizados no interior do Estado do Ceará, conforme
especificações do Edital e anexos.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 10/08/2022 das 08h00
às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo, 21, Centro - Fortaleza/CE
ou https://www.gov.br/compras/edital/70007-5-00066-2022. Entrega das Propostas: a
partir de 10/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
26/08/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO NOGUEIRA
Pregoeira

(SIASGnet - 09/08/2022) 70007-00001-2022NE000001

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 19582/2021. Espécie: Contrato n.º 65/2022. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e a empresa a empresa TGM GRÁFICA E EDITORA EIRELI L . Objeto:
aquisição de material impresso para as seções eleitorais, conforme especificações do Edital
do Pregão Eletrônico nº 48/2022 e seus anexos..Fundamento Legal: a No Pregão Eletrônico
nº 48/2022, conforme a Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º 10.024/2019; b Nos termos
propostos pela CONTRATADA que, simultaneamente: l constem no processo administrativo
n.º 19.582/2021; l não contrariem o interesse público; c Nas determinações da Lei n.º
8.666/93 e suas alterações; d Nos preceitos do Direito Público; e Supletivamente, nos
princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado, Assinam:
Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE e, pela contratada Thyago Guimarães Mafra.
Data: 08/08/2022.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 19582/2021. Espécie: Contrato n.º 68/2022. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e a empresa a empresa GRÁFICA E EDITORA EXITO LTDA L . Objeto:
aquisição de material impresso para as seções eleitorais, conforme especificações do Edital
do Pregão Eletrônico nº 48/2022 e seus anexos..Fundamento Legal: a No Pregão Eletrônico
nº 48/2022, conforme a Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º 10.024/2019; b Nos termos
propostos pela CONTRATADA que, simultaneamente: l constem no processo administrativo
n.º 19.582/2021; l não contrariem o interesse público; c Nas determinações da Lei n.º
8.666/93 e suas alterações; d Nos preceitos do Direito Público; e Supletivamente, nos
princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito Privado, Assinam:
Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE e, pela contratada Ricardo Carvalho Gadelha
Filho Data: 08/08/2022.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 19582/2021. Espécie: Contrato n.º 64/2022. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e a empresa a empresa GRÁFICA E EDITORA LICEU EIRELI, inscrita no
CNPJ sob n.º 24.084.386/0001-25 . Objeto: aquisição de material impresso para as seções
eleitorais, conforme especificações do Edital do Pregão Eletrônico nº 48/2022 e seus
anexos..Fundamento Legal: a No Pregão Eletrônico nº 48/2022, conforme a Lei n.º
10.520/2002 e Decreto n.º 10.024/2019; b Nos termos propostos pela CONTRATADA que,
simultaneamente: l constem no processo administrativo n.º 19.582/2021; l não contrariem
o interesse público; c Nas determinações da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações; d Nos
preceitos do Direito Público; e Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos
Contratos e nas disposições do Direito Privado , Assinam: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral
do TRE-CE e, pela contratada Elba Maria Valois Coutinho,. Data: 08/08/2022.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 19582/2021. Espécie: Contrato n.º 63/2022. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e a empresa a empresa MNX COMERCIAL DE PAPEIS EIREL . Objeto:
aquisição de material impresso para as seções eleitorais, conforme especificações do Edital do
Pregão Eletrônico nº 48/2022 e seus anexos..Fundamento Legal: a No Pregão Eletrônico nº
48/2022, conforme a Lei n.º 10.520/2002 e Decreto n.º 10.024/2019; b Nos termos propostos
pela CONTRATADA que, simultaneamente: l constem no processo administrativo n.º 19.582/2021;
l não contrariem o interesse público; c Nas determinações da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações;
d Nos preceitos do Direito Público; e Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos
Contratos e nas disposições do Direito Privado, Assinam: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do
TRE-CE e, pela contratada Melina Ferreira de Paula Marques Sena,,. Data: 08/08/2022.
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Informação Atualização do cache concluída com sucesso!

Informação Alterações salvas

Pregões 2022
por Alex Henrique Monte Nunes (https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/author/018392801767) — Última modificaçãohá poucos
segundos

Licitação Em Andamento

i

i

Número 37/2022
SEI  0003287-95.2022.6.02.8000

Data: 08/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: Prestação continuada de serviço especializado de suporte técnico de Tecnologia da Informação - TI, por meio de
Unidades de Serviço Técnico – USTs, em primeiro e segundo níveis, aos usuários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas -
TRE/ AL, conforme especificações descritas no Anexo I do edital.

Critérios de Sustentabilidade: (  ) SIM   ( x ) NÂO

Valor total : R$ 914.821,72
Documentos:
Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=26/05/2022&jornal=530&pagina=163)
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/05/2022&jornal=530&pagina=163)Pedido de
Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta.pdf) 
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/05/2022&jornal=530&pagina=212&totalArquivos=383)
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/05/2022&jornal=530&pagina=212&totalArquivos=383)Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento2.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta2.pdf)
Pedido de Esclarecimento III (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento3.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento III  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta3.pdf) 
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/05/2022&jornal=530&pagina=212&totalArquivos=383)
Pedido de Esclarecimento IV (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento IV (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)
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(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)Pedido de
Esclarecimento V (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)
(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)Resposta ao
Pedido de Esclarecimento V (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)
(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)Pedido de
Esclarecimento VI (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento VI (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)
(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)Pedido de
Esclarecimento VII (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)
(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)Resposta ao
Pedido de Esclarecimento VII (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)
Decisão Des. Presidente TRE-AL (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_decisaopresidentetre.pdf)
Aviso de Reabertura (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_reabertura.pdf)

Número 45/2022
SEI  0004573-45.2021.6.02.8000

Data: 28/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de
microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, conforme especificações e condições assentadas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( X ) NÂO

Valor total: R$ 270.574,07
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_452022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=08/06/2022&jornal=530&pagina=186)
Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_452022_esclarecimento1.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_452022_resposta1.pdf)

 

Número 48/2022 

SEI  0004955-38.2021.6.02.8000
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Data: 07/07/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preço para aquisição de computadores para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos,
conforme especificações descritas no Anexo I do edital.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( X ) NÂO

Valor unitário: Item 1: R$ 10.351,57; Item 2: R$ 849,68; Item 3: R$ 16.810,03; Item 4: R$ 5.078,60; Item 5: R$
5.778,01.
Documentos:
Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=22/06/2022&jornal=530&pagina=174)
Impugnação ao Edital (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_impugnacao.pdf)
Resposta à Impugnação (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_respostaimpugnacao.pdf)
Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_esclarecimento1.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_resposta1.pdf)
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/05/2022&jornal=530&pagina=212&totalArquivos=383)Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_esclarecimento2.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_resposta2.pdf)
Pedido de Esclarecimento III (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_esclarecimento3.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento III (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_resposta3.pdf)

Número 49/2022
SEI  0006479-70.2021.6.02.8000

Data: 07/07/2022 às 15:00:00 

Objeto: Contratação de empresa do  ramo de transporte em veículo automotor com condutores munidos de regular
carteira  de motorista e telefone celular, com a finalidade de atender às necessidades de  transporte de agentes e
materiais da Justiça Eleitoral de Alagoas, decorrentes das atividades preparatórias e de execução das Eleições Gerais 2022
(etapas de vistoria dos locais de votação, preparação das urnas eletrônicas, seções eleitorais, coleta de mídias e apuração,
reparação e substituição de urnas), conforme  especificações e condições assentadas nos ANEXOS I e I-A do edital. .

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( X ) NÂO

Valor total: R$ 709.588,51.
Documentos:
Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=22/06/2022&jornal=530&pagina=174)
Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_esclarecimento.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_resposta.pdf)
Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_esclarecimento2.pdf)
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Resposta ao Pedido de Esclarecimento II  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_resposta2.pdf)
Pedido de Esclarecimento III (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_esclarecimento3.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento III (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_resposta3.pdf)

Número 52/2022
SEI  0001096-77.2022.6.02.8000

Data: 14/07/2022 às 14:00:00 

Objeto:  Registro de Preço para contratação de empresa especializada para confecção de paletes de madeira, para
manuseio através de paleteiras manuais (transpaletes) ou empilhadeiras, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 42.490,00.
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_522022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=01/07/2022&jornal=530&pagina=216&totalArquivos=412)

Número 54/2022
SEI  0004510-83.2022.6.02.8000

Data: 18/07/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo - material elétrico, conforme o edital e  seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor Total estimado: R$ 87.567,32
Documentos:
Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_542022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=04/07/2022&jornal=530&pagina=313)

Número 57/2022
SEI  0007606-43.2021.6.02.8000

Data: 22/07/2022 às 9:00:00 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de ventiladores, conforme o edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total estimado: R$ 51.115,20
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_572022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=08/07/2022&jornal=530&pagina=147&totalArquivos=304)

Número 59/2022
SEI  0001978-39.2022.6.02.8000
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Data: 22/07/2022 às 10:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – HDs internos e externos para reposição/atualização, conforme o edital e seus
anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( x ) NÂO

Valor total estimado: R$ 19.167,50
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_592022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=08/07/2022&jornal=530&pagina=147&totalArquivos=304)

Número 60/2022
SEI  0006497-91.2021.6.02.8000

Data: 26/07/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de aparelhos de rádio comunicação, para serem utilizados nas
Eleições 2022, conforme o edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (    ) NÂO

Valor total estimado: R$ 35.825,57
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_602022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=13/07/2022&jornal=530&pagina=143)

Número 62/2022
SEI  0001374-78.2022.6.02.8000

Data: 27/07/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador, incluindo a reposição de peças novas
e originais, conforme o edital  e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (    ) NÂO

Valor total estimado: R$ 19.702,84
Documentos:
Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_622022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=14/07/2022&jornal=530&pagina=153&totalArquivos=308)

Número 64/2022
SEI  0001864-03.2022.6.02.8000

Data: 28/07/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de estabilizadores de  pequeno porte, com a participação do Corpo de Bombeiro Militar do
Estado de Alagoas, que atuará neste certame como Órgão Participante, conforme especificações e condições assentadas
nos ANEXOS do edital.

Critérios de Sustentabilidade: (    ) SIM   (  x  ) NÂO

Valor total estimado: R$ 52.687,20
Documentos:
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Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_642022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=14/07/2022&jornal=530&pagina=153&totalArquivos=308)

Número 66/2022
SEI  0006075-19.2021.6.02.8000

Data: 10/08/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de operação e monitoramento do sistema de
sonorização pertencente ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, e de gravação de som e imagem e sua transmissão via
Youtube principalmente das Sessões do Pleno desta Corte de Justiça Especializada.

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (    ) NÂO

Valor total estimado: R$ 221.000,00
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_662022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=28/07/2022&jornal=530&pagina=182&totalArquivos=341)
Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_662022_esclarecimento1.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_662022_resposta1.pdf)

Número 67/2022
SEI  0005505-33.2021.6.02.8000

Data: 15/08/2022 às 14:00:00 

Objeto: contratação de serviços de filmagem, com monitoramento e transmissão simultânea pelo YOUTUBE, e produção
do material gravado, dos procedimentos de Auditoria de Funcionamento das Urnas Eletrônicas sob condições normais de
uso, a serem realizados nas Eleições de 2022, em 1º turno e 2º turno, em local a ser definido, a ser realizado de acordo com
a demanda, nas condições e especificações descritas neste edital e seus anexos

Critérios de Sustentabilidade: (    ) SIM   ( x  ) NÂO

Valor total estimado: R$ 178.444,93 

Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_672022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
jornal=530&pagina=122&data=01/08/2022)

Número 68/2022
SEI  0004067-35.2022.6.02.8000

Data: 22/08/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo - copa e cozinha, acondicionamento e embalagens, conforme edital e seus
anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (   ) NÂO

Valor total estimado: R$ 68.603,10 

Documentos:

Publicação do Aviso de Licitação no Portal (1122779)         SEI 0007656-35.2022.6.02.8000 / pg. 102

https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_642022_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/07/2022&jornal=530&pagina=153&totalArquivos=308
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_662022_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=28/07/2022&jornal=530&pagina=182&totalArquivos=341
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_662022_esclarecimento1.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_662022_resposta1.pdf
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_672022_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=530&pagina=122&data=01/08/2022


10/08/22, 14:27 Pregões 2022 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2022 7/9

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_682022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=08/08/2022&jornal=530&pagina=115&totalArquivos=288)

Número 69/2022
SEI  0005827-19.2022.6.02.8000

Data: 18/08/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo - materiais para auxiliar os trabalhos de Auditoria da Votação Eletronica nas
eleições de 2022, conforme edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (   ) NÂO

Valor total estimado: R$ 6.746,34 

Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_692022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=04/08/2022&jornal=530&pagina=151&totalArquivos=311)

Número 70/2022
SEI  0005387-57.2022.6.02.8000

Data: 23/08/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços para contratação de serviços de tratamento arquivístico do acervo documental da área 
administrativa e finalística do TRE/AL, conforme edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (   ) NÂO

Valor total estimado: R$ 124.410,00 

Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_702022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=08/08/2022&jornal=530&pagina=115&totalArquivos=288)

Número 71/2022
SEI  0004049-14.2022.6.02.8000

Data: 24/08/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo - processamento de dados (toners e cilindros de impressão), conforme
edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (   ) NÂO

Valor total estimado: R$ 157.773,50 

Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_712022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=08/08/2022&jornal=530&pagina=115&totalArquivos=288)

Número 74/2022
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SEI  0006803-26.2022.6.02.8000

Data: 29/08/2022 às 14:00:00 

Objeto:  Aquisição de material de consumo  – receitas azuis tipo “B” para uso da AAMO, conforme especificações e
condições assentadas no edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (    ) SIM   ( X ) NÂO

Valor total estimado: R$ 240,00 

Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_742022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=10/08/2022&jornal=530&pagina=177)

Número 75/2022
SEI  0004573-45.2021.6.02.8000

Data: 24/08/2022 às 14:30:00 

Objeto: contratação de empresa especializada na  manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de
microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, conforme especificações e condições assentadas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (    ) SIM   ( X ) NÂO

Valor total estimado: R$ 367.188,09 

Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_752022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=10/08/2022&jornal=530&pagina=177)

Número 76/2022
SEI  0006657-82.2022.6.02.8000

Data: 24/08/2022 às 15:00 

Objeto: Aquisição de material de  consumo, Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Posters para as Eleições de
2022, conforme o edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X  ) SIM   (   ) NÂO

Valor total estimado: R$ 346.936,90 

Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_762022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=10/08/2022&jornal=530&pagina=177)

Número 77/2022
SEI  0007656-35.2022.6.02.8000

Data: 25/08/2022 às 14:30:00 

Objeto: Aquisição de material de  consumo, material gráfico (envelopes plásticos) para as Eleições de 2022, conforme
o edital e seus anexos.
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Tags

#Pregão (https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2022/list-subjects?subjects=Preg%C3%A3o)

#Pregão eletrônico (https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2022/list-subjects?

subjects=Preg%C3%A3o%20eletr%C3%B4nico)

Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (   ) NÂO

Valor total estimado: R$ 1.905,33 

Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_772022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=10/08/2022&jornal=530&pagina=177)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de agosto de 2022.
À PREG, 
Para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 10/08/2022, às 14:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1122781 e o código CRC 7C7C5AB2.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 237/2022 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 0001649-61.2021.6.02.8000,

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores WEBER BEZERRA CAVALCANTI, Analista

Judiciário – Área Judiciária, JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO e SÉRGIO VILELA
MENEGAZ LIMA, Técnicos Judiciários - Área Administrativa, como pregoeiros do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas pelo período de 01 (um) ano.

§ 1º Esgotado o mandato estipulado neste artigo, caso ainda não tenha sido publicado
novo ato de designação ou de prorrogação da presente portaria, prorrogam-se automaticamente os
presentes mandatos por 15 (quinze) dias, e assim de forma sucessiva, até a edição do novo ato, a fim de
evitar a descontinuidade da realização dos pregões.

§ 2º Não podendo comparecer ou atuar, por qualquer motivo, no dia em que for realizada
a licitação ou mesmo para qualquer outro ato, os pregoeiros substituir-se-ão entre si, solicitando à
Coordenadoria de Material e Patrimônio deste Tribunal (COMAP), por intermédio da Seção de Licitações
e Contratos, a redistribuição do pregão, nos termos do § 3º deste artigo.

§ 3º A Seção de Licitações e Contratos, sob a supervisão da Coordenadoria de Material e
Patrimônio deste Tribunal (COMAP), distribuirá os processos aos pregoeiros, de forma alternada e
equitativa.

§ 4º Os pregoeiros poderão funcionar como membros da equipe de apoio.
Art. 2º O pregoeiro designado para conduzir a licitação, poderá solicitar,

justificativamente, ao titular da unidade de lotação respectiva, a indicação de servidor com conhecimento
técnico compatível com o objeto do certame, para ratificar a conformidade técnica do objeto licitado na
modalidade pregão eletrônico nos termos da legislação de regência.

Art. 3º Designar os servidores Carlos Antônio Vieira Costa e Luciana Wander de
Oliveira Melo, ambos Técnicos Judiciários, lotados na Secretaria de Administração, para atuarem como
membros da equipe de apoio nos Pregões deste Tribunal.

Art. 4º Fixar as seguintes determinações:
I - os pregoeiros poderão usufruir férias ou compensação de banco de horas em períodos

simultâneos, desde que resguardada a permanência em efetivo exercício de, pelo menos, 01 (um) dos
pregoeiros designados no artigo 1º desta Portaria;

II - os membros da equipe de apoio deverão acordar entre si os períodos de férias ou
compensação de banco de horas, com o objetivo de evitar a ausência simultânea dos dois integrantes;

III - em decorrência do previsto no inciso I deste artigo, os afastamentos regulamentares
dos pregoeiros deverão ser comunicados à Seção de Licitações e Contratos com antecedência mínima de
30 (trinta) dias;

IV - na realização dos pregões, eletrônicos e presenciais, atuarão o pregoeiro e mais
quantos membros da equipe de apoio sejam necessários, a critério do respectivo pregoeiro;

V - o pregoeiro terá a incumbência de convocar os membros da equipe de apoio para a
realização de determinado certame, devendo observar o prazo mínimo de 02 (dois) dias entre a
convocação e a data marcada para a abertura da sessão inaugural da licitação, cientificando a chefia
imediata do servidor no referido prazo.

À
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Art. 5º Às designações de que trata esta Portaria aplica-se o disposto no art. 8º, § 5º, da
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 6º Salvo determinação em contrário da Presidência do TRE-AL, os trabalhos dos
pregoeiros e dos membros da equipe de apoio gozam de preferência quanto às suas atribuições rotineiras.

Art. 7º Fica revogada a Portaria Presidência nº 121/2022.
Art. 8º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
 

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Desembargador Presidente

Maceió, 30 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em 31/05/2022, às
17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1077448 e o código
CRC DB731150.

0001649-61.2021.6.02.8000 1077448v7
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Pregão Eletrônico

70011 .772022 .2903 .4491 .41760000

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00077/2022

Às 14:30 horas do dia 25 de agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 121/2022 de 06/04/2022, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 0007656-35.2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00077/2022. Modo
de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de material de consumo, material gráfico (envelopes plásticos) para as
Eleições de 2022, de acordo com o 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: Envelope Plástico Aba Adesiva
Descrição Complementar: Envelope Plástico Aba Adesiva Material: Plástico Coextrusado , Tipo Adesivo: Hot-Melt De
Alta Segurança , Aplicação: Envelopamento De Provas , Comprimento: 400 MM, Cor: Cinza , Largura: 320 M
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 3.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.905,3300 Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Histórico
Item: 1 - Envelope Plástico Aba Adesiva

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

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

08.829.277/0001-33 PERFILGRAFICA
LTDA

Sim Sim 3.000 R$ 30,0000 R$ 90.000,0000 25/08/2022
13:35:07

Marca: PERFIL 
Fabricante: PERFIL 
Modelo / Versão: PERFIL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Envelope Plástico Aba Adesiva Material: Plástico
Coextrusado , Tipo Adesivo: Hot-Melt De Alta Segurança , Aplicação: Envelopamento De Provas ,
Comprimento: 400 MM, Cor: Cinza , Largura: 320 M 
Porte da empresa: ME/EPP

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

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 90.000,0000 08.829.277/0001-33 25/08/2022 14:30:00:337

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

25/08/2022
14:32:08 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 25/08/2022
14:35:00 Item aberto para lances.

Encerramento
etapa aberta

25/08/2022
14:51:37 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa
fechada

25/08/2022
14:51:37

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance no valor de R$
90.000,0000.

Encerramento 25/08/2022
14:56:38 Item encerrado para lances.

Encerramento
etapa fechada

25/08/2022
14:56:38 Item com etapa fechada encerrada.
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Recusa de
proposta

25/08/2022
15:10:31

Recusa da proposta. Fornecedor: PERFILGRAFICA LTDA, CNPJ/CPF: 08.829.277/0001-33,
pelo melhor lance de R$ 90.000,0000. Motivo: Não houve negociação de valores com a
empresa participante.

Cancelado no
julgamento

25/08/2022
15:11:08 Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve negociação de valores.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 25/08/2022
14:30:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da
análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o
início dos lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o
período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se

conectados.
Sistema 25/08/2022

14:35:00
Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será

iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema 25/08/2022

14:35:00
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 25/08/2022
14:51:37

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance no
valor de R$ 90.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:56:37

do dia 25/08/2022.
Sistema 25/08/2022

14:56:38
O fornecedor da proposta no valor de R$ 90.000,0000 não enviou lance único e

fechado para o item 1.
Sistema 25/08/2022

14:56:38
O item 1 está encerrado.

Sistema 25/08/2022
14:57:30

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

Pregoeiro 25/08/2022
14:59:22

Para PERFILGRAFICA LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde.

08.829.277/0001-
33

25/08/2022
15:00:01

Boa tarde

Pregoeiro 25/08/2022
15:01:01

Para PERFILGRAFICA LTDA - O valor ofertado por V.Sª encontra-se acima do
estimado por esta Administração. Aceita negociar?

08.829.277/0001-
33

25/08/2022
15:01:47

Qual seria o valor estimado? Pois não localizamos no referido edital.

Pregoeiro 25/08/2022
15:02:21

Para PERFILGRAFICA LTDA - R$ 1.905,33

08.829.277/0001-
33

25/08/2022
15:04:11

R$ 1.905,33 esse valor encontra-se inexequeivel, até quem deu essa estimativa
nao participou da licitação

Pregoeiro 25/08/2022
15:04:48

Para PERFILGRAFICA LTDA - Agradeço.

Pregoeiro 25/08/2022
15:05:40

Para PERFILGRAFICA LTDA - Entendo. Não podemos aceitar o valor acima do
estimado.

Pregoeiro 25/08/2022
15:07:03

Para PERFILGRAFICA LTDA - V.Sª não aceita negociar com o valor estimado?

08.829.277/0001-
33

25/08/2022
15:07:14

Desde já agradeço, mas infelizmente esse valor é impossivel, boa tarde

Pregoeiro 25/08/2022
15:08:56

Para PERFILGRAFICA LTDA - Agradeço a sua participação nesta sessão eletrônica.
Iremos recusar a sua proposta. Boa tarde.

Sistema 25/08/2022
15:11:08

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 25/08/2022
15:11:50

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 25/08/2022 às
15:42:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 25/08/2022
12:40:56

Abertura da
sessão pública

25/08/2022
14:30:00 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

25/08/2022
14:35:00 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de 25/08/2022 Início da etapa de julgamento de propostas
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propostas 14:57:30

Abertura do prazo 25/08/2022
15:11:08 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

25/08/2022
15:11:50

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 25/08/2022 às
15:42:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos
itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do
Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:44 horas do dia
25 de agosto 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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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00077/2022 

Às 15:44 horas do dia 25 de agosto de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00077/2022, referente ao
Processo nº 0007656-35.2022, 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: Envelope Plástico Aba Adesiva
Descrição Complementar: Envelope Plástico Aba Adesiva Material: Plástico Coextrusado , Tipo Adesivo: Hot-Melt De
Alta Segurança , Aplicação: Envelopamento De Provas , Comprimento: 400 MM, Cor: Cinza , Largura: 320 M
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.905,3300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado no
julgamento

25/08/2022
15:11:08

Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve negociação de
valores.

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 25 de agosto de 2022.
Senhor Secretário de Administração,
 
Informo o fracasso do Pregão Eletrônico n.º

77/2022, tendo em vista que a única empresa participante da
sessão eletrônica não aceitou a negociação com o valor
estimado por esta Administração (R$ 1.905,33), conforme Ata
(1134182) e Termo de Adjudicação (1134189).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 25/08/2022, às 15:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1134191 e o código CRC 7A5EB191.

0007656-35.2022.6.02.8000 1134191v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2022.
À Diretoria-Geral
(e à SEIC)
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Nos termos assinalados pelo Sr. Pregoeiro, no

Despacho PREG 1134191, o Pregão 77/2022, mediante o qual
se pretendia selecionar fornecedor para a aquisição de 3.000
envelopes plásticos para atender às demandas necessárias à
entrega de material das seções eleitorais das eleições de 2022,
resultou fracassado.

Dessa forma, peço-lhe vênia para sugerir que os
autos evoluam à apreciação da Presidência, para efeito de
homologação dos atos praticados pelo Pregoeiro, que
declarou fracassado o certame.

Dada a imprescindibilidade do objeto para os
trabalhos eleitorais, conforme justificado no Despacho
SEPAT 1115111, comunico que os presentes autos estão
sendo também direcionados à SEIC, para urgente
instrução com vista à contratação direta do objeto, dada a
impossibilidade de se repetir o certame considerando a
proximidade da realização do 1º Turno de Votação. 

Nesse ponto, convém assinalar que a contratação
direta deverá ser instruída primeiramente com foco na figura
do inciso V do art. 24, da Lei nº 8.666/93, porém,
considerando o que assinalado pelo Sr. Pregoeiro, no citado
Despacho PREG 1134191, que indica possível insuficiência da
estimativa da despesa, a aquisição poderá ter por base o
inciso IV do art. 24, da Lei nº 8.666/93.

Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/08/2022, às 00:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1134546 e o código CRC ED8FB70B.

0007656-35.2022.6.02.8000 1134546v1
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E-mail - 1134862

Data de Envio: 
  26/08/2022 11:50:08

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

Para:
    comercial@solucoesemembalagens.com.br

Assunto: 
  3.000 Envelopes URGENTE

Mensagem: 
  Prezados,

Gostaria de proposta com URGÊNCIA, nos seguintes termos:

Serão necessários 3.000 envelopes com:

&#9642; Dimensões mínimas de 32 x 40cm;

&#9642; Sistema de fecho rápido, sem necessidade de uso de outros materiais ou ferramentas para
lacração - cola (adesivo) ou lacre plástico;

&#9642; opacos;

&#9642; confeccionados em material impermeável;

&#9642; resistentes a rasgo e furos.

&#9642; cor neutra (branco/cinza)

Caso haja interesse, tendo em vista que se trata de provável contratação direta, favor encaminhar
proposta pelo menor valor possível e já contemplando frete para o CEP: 57022220

Assim, favor consultar Termo de Referência e Anexo único que acompanham esse email e encaminhar
proposta com maior brevidade possível.

Desde já, agradeço

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1114140.html
    Anexo_1114141.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2022.
Senhora Coordenadora,
 
 
Trata-se de aquisição imediata de envelopes para

serem utilizados nas Eleições 2022, conforme especificações
constantes do Termo de Referência e anexos -
 1114140 e 1114141.

 
Tendo em vista o fracasso do pregão, conforme

Despacho PREG 1134191, os autos vieram a esta unidade para
instrução com vista à contratação direta do objeto, dada a
impossibilidade de se repetir o certame considerando a
proximidade da realização do 1º Turno de Votação, nos
termos do Despacho GSAD (1134546).

 
Em cumprimento ao determinado, esta unidade

entrou em contato com algumas empresas da área, sendo que
duas apresentaram propostas: Total Embalagens, no valor
(sem frete) de R$ 1.767,00 (um mil setecentos e sessenta e
sete reais) - 1135598 e NZB Embalagens, no valor total de R$
1.710,65 (um mil setecentos e dez reais e sessenta e cinco
centavos) - 1135593. Contudo, as duas empresas informaram
que não aceitariam pagamento mediante Nota de Empenho:
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Desta forma, tendo em vista a urgência

mencionada, encaminho os presentes autos, indagando sobre
qual encaminhamento deverá ser adotado, tendo em vista a
possibilidade de: a) absorção da presente demanda pela
contratação de transporte de urnas; b) persistência na
procura por novas propostas ou c) aquisição mediante
suprimento de fundos.

 
À deliberação superior.
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Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 26/08/2022, às 17:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1135496 e o código CRC 5737B206.

0007656-35.2022.6.02.8000 1135496v1
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26/08/2022 16:23 Proposta Comercial

https://erp.tiny.com.br/orcamentos#edit/804444018 1/1

NZB COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI
37.789.234/0001-70

www.nzbembalagens.com.br
(11) 2478-5067

Rua Venda Da Esperança , 285
Socorro, São Paulo - SP

04.763-040
129.302.015.113

Proposta Comercial Nº 31962
Para

 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
 Aos cuidados de: André

Endereço do Cliente
06.015.041/0001-38

 Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol
 Maceió - 57.051-090, AL

 Fone: (82) 8868-9624, E-mail: seic@tre-al.jus.br
 

Vendedor(a): Cristina Paiva

Enviado por: vendas4@nzbembalagens.com.br

Itens de produto ou serviço

Nº Item Cód (SKU) / NCM Qtd Un Preço un Total

1 Envelope de Segurança para Correios 32x40 - 1000 BMXNDLAEA-1000
 3923.21.10

3,00 PCT 538,34000 1.615,02

Número de itens: 1
 Soma das quantidades: 3,00 Total dos itens 1.615,02

Data Total dos itens Frete Total da proposta

26/08/2022 1.615,02 95,63 1.710,65

Condições comerciais

Dias Valor Obs.

1 1.710,65  

Condições gerais

Prazo de entrega EM ATÉ 12 DIAS APÓS APROVAÇÃO DE PAGAMENTO

Forma de envio BRASPRESS

Forma de frete BRASPRESS

Validade da proposta 3 dias

Observações

Pagamento a vista - Faturado em 28 DDL acima de R$ 500,00 - Sujeito a Aprovação de Cadastro
 Quantidade poderá variar em até 10% para mais ou menos no final da produção e a cobrança será correspondente ao que for produzido

 Prazo de entrega - EM ATÉ 12 DIAS APÓS APROVAÇÃO DE PAGAMENTO
 IPI - Isento 

 Frete - CIF
 

Atenciosamente, Cris Paiva
Departamento de vendas
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TOTAL EMBALAGENS E PAPELARIA LTDA
Rua Madre de Deus, Nº 809, Anexo 835

03119001 - São Paulo, SP
Telefone: (11) 4305-8090

CNPJ: 28.520.452/0001-13

Proposta Nº 4354
Para

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
CNPJ: 06015041000138, IE: ISENTO 
Rua Coronel Pedro Lima, S/N, Jaraguá  
57022220 - Maceió, AL 
Fone: (82) 2122-7710, Celular: (82) 98868-9624, seic@tre-al.jus.br 

Número da Proposta 4354

Data 26/08/2022

Vendedor(a): Matheus Pereira

Aos cuidados de: ANDRÉ +558288689624

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço Código Un Qtd. Preço
lista.

Desconto
%

Preço
un.

Preço
total

Envelope Plástico De Segurança 32x40 - 1000
Unidades ven-env3240-1000 un 3,0000 589,0000 0,0000 589,0000 1.767,00

Nº de Itens Soma das
Qtdes

Total outros
itens

Desconto total
dos itens Total dos itens Frete Total da

proposta
1,00 3 0,00 0,00 1.767,00 0,00 1.767,00

Atenciosamente,
Departamento de vendas

Data da aprovação
____/____/____

Assinatura do cliente
_________________________________________________

Proposta N°: 4354
Valor Total: 1.767,00
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1135496, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 26/08/2022, às 18:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1135716 e o código CRC 57347D7E.

0007656-35.2022.6.02.8000 1135716v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2022.
Em atenção ao Despacho SEIC 1135496, remeto os

presentes autos aos gestores do contrato de transporte de
urnas e demais materiais de votação para que avaliem, junto
com a contratada, a possibilidade de que ela venha a
incorporar a demanda na referida contratação, a título de
aditamento.

Por outro lado, observa-se que o prazo assinalado
na proposta de preços de menor valor (doc. 1135593), doze
dias após aprovação do orçamento, reclama decisão urgente a
respeito da demanda, de tal forma que, solicito à SEIC, em
paralelo, que amplie a pesquisa até o próximo dia 30. A se
confirmar a situação e ainda não prosperar a hipótese de
possibilidade de incoprporação contratual da demanda, na
forma acima indicada, peço que os autos sejam encaminhados
ao Servidor Suprido (Processo SEI 0008653-
18.2022.6.02.8000), para imediata aquisição do material.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/08/2022, às 19:13, 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
1135727 e o código CRC EBE31F19.

0007656-35.2022.6.02.8000 1135727v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 29 de agosto de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Cumpre-me submeter ao crivo de Vossa Excelência

informação prestada pelo Sr. Pregoeiro nos termos do Despacho
PREG 1134191, dando conta do fracasso do Pregão Eletrônico nº
77/2022, mediante o qual se pretendia selecionar fornecedor visando
à aquisição de 3.000 (três mil) envelopes plásticos para atendimento
de demandas necessárias à entrega de material das seções eleitorais
das Eleições 2022.

 
Segundo o Titular da SAD, por conduto do Despacho

GSAD 1134546, os presentes autos foram direcionados à SEIC para
urgente instrução com vista à contratação direta do objeto, conforme
justificado no Despacho SEPAT 1115111, dada a impossibilidade de
repetição do certame, considerando a proximidade da realização do
1º Turno de Votação. Ademais, a contratação direta deverá ser
instruída primeiramente com foco na figura do inciso V do art. 24 da
Lei nº 8.666/93, porém, tendo em conta as infrutíferas tentativas de
contratação retratadas nestes autos, inclusive de forma direta, será
também considerada a fundamentação do inciso IV do mesmo
dispositivo, caso necessário.

 
Posta assim a questão, concluo os autos a Vossa

Excelência para a necessária e competente deliberação, com a
sugestão de que seja promovida a homologação dos atos praticados
pelo Sr. Pregoeiro, que declarou fracassado o Pregão nº 77/2022,
com a concessão de autorização para instrução visando à contratação
direta do objeto, considerando a figura do art. 24, V, e, caso
necessário, do inciso IV, da Lei nº 8.666/93, haja vista as razões já
invocadas.

 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 29/08/2022, às 19:13, 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
1136442 e o código CRC F8FC980D.

0007656-35.2022.6.02.8000 1136442v1
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E-mail - 1137147

Data de Envio: 
  30/08/2022 10:27:56

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

Para:
    vendas2@wrcomercio.com.br
    cordeiro.atacadista@gmail.com
    lauraroquecarello@gmail.com
    vivolicita@gmail.com

Assunto: 
  3.000 Envelopes URGENTE

Mensagem: 
  Prezados,

Gostaria de proposta com URGÊNCIA, nos seguintes termos:

Serão necessários 3.000 envelopes com:

* Dimensões mínimas de 32 x 40cm;

* Sistema de fecho rápido, sem necessidade de uso de outros materiais ou ferramentas para lacração -
cola (adesivo) ou lacre plástico;

* Opacos;

* Confeccionados em material impermeável;

* Resistentes a rasgo e furos.

*Cor neutra (branco/cinza)

Caso haja interesse, tendo em vista que se trata de provável contratação direta, favor encaminhar
proposta pelo menor valor possível e já contemplando frete para o CEP: 57022220

Assim, favor consultar Termo de Referência e Anexo único que acompanham esse email e encaminhar
proposta com maior brevidade possível.

Desde já, agradeço

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1114140.html
    Anexo_1114141.html
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E-mail - 1137148

Data de Envio: 
  30/08/2022 10:29:34

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

Para:
    suelisalomao@visuartembalagens.com.br
    lazzaclean@gmail.com
    espaco.contabil@yahoo.com.br
    fcsantoscomercio@gmail.com
    escritorioerico@hotmail.com

Assunto: 
  3.000 Envelopes URGENTE

Mensagem: 
  Prezados,

Gostaria de proposta com URGÊNCIA, nos seguintes termos:

Serão necessários 3.000 envelopes com:

* Dimensões mínimas de 32 x 40cm;

* Sistema de fecho rápido, sem necessidade de uso de outros materiais ou ferramentas para lacração -
cola (adesivo) ou lacre plástico;

* Opacos;

* Confeccionados em material impermeável;

* Resistentes a rasgo e furos.

*Cor neutra (branco/cinza)

Caso haja interesse, tendo em vista que se trata de provável contratação direta, favor encaminhar
proposta pelo menor valor possível e já contemplando frete para o CEP: 57022220

Assim, favor consultar Termo de Referência e Anexo único que acompanham esse email e encaminhar
proposta com maior brevidade possível.

Desde já, agradeço

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1114140.html
    Anexo_1114141.html
    E_mail_1137147.html
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E-mail - 1137151

Data de Envio: 
  30/08/2022 10:34:28

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

Para:
    suelisalomao@visuartembalagens.com.br
    lazzaclean@gmail.com
    espaco.contabil@yahoo.com.br
    fcsantoscomercio@gmail.com
    escritorioerico@hotmail.com

Assunto: 
  3.000 Envelopes URGENTE

Mensagem: 
  Prezados,

Gostaria de proposta com URGÊNCIA, nos seguintes termos:

Serão necessários 3.000 envelopes com:

* Dimensões mínimas de 32 x 40cm;

* Sistema de fecho rápido, sem necessidade de uso de outros materiais ou ferramentas para lacração -
cola (adesivo) ou lacre plástico;

* Opacos;

* Confeccionados em material impermeável;

* Resistentes a rasgo e furos.

*Cor neutra (branco/cinza)

Caso haja interesse, tendo em vista que se trata de provável contratação direta, favor encaminhar
proposta pelo menor valor possível e já contemplando frete para o CEP: 57022220

Assim, favor consultar Termo de Referência e Anexo único que acompanham esse email e encaminhar
proposta com maior brevidade possível.

Desde já, agradeço

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1114140.html
    Anexo_1114141.html
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E-mail - 1137153

Data de Envio: 
  30/08/2022 10:37:06

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

Para:
    contato@prismapapelaria.com
    careisgoncalves@hotmail.com
    alnettocomercial@hotmail.com
    contato@simcomerce.com
    suprimax@hotmail.com

Assunto: 
  3.000 Envelopes URGENTE

Mensagem: 
  Prezados,

Gostaria de proposta com URGÊNCIA, nos seguintes termos:

Serão necessários 3.000 envelopes com:

* Dimensões mínimas de 32 x 40cm;

* Sistema de fecho rápido, sem necessidade de uso de outros materiais ou ferramentas para lacração -
cola (adesivo) ou lacre plástico;

* Opacos;

* Confeccionados em material impermeável;

* Resistentes a rasgo e furos.

*Cor neutra (branco/cinza)

Caso haja interesse, tendo em vista que se trata de provável contratação direta, favor encaminhar
proposta pelo menor valor possível e já contemplando frete para o CEP: 57022220

Assim, favor consultar Termo de Referência e Anexo único que acompanham esse email e encaminhar
proposta com maior brevidade possível.

Desde já, agradeço

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1114140.html
    Anexo_1114141.html
    E_mail_1137151.html
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E-mail - 1137156

Data de Envio: 
  30/08/2022 10:38:33

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

Para:
    viva_distribuidora@hotmail.com
    briviacomercio@outlook.com
    marcelodorileo@gmail.com
    grafcpaper@gmail.com

Assunto: 
  3.000 Envelopes URGENTE

Mensagem: 
  Prezados,

Gostaria de proposta com URGÊNCIA, nos seguintes termos:

Serão necessários 3.000 envelopes com:

* Dimensões mínimas de 32 x 40cm;

* Sistema de fecho rápido, sem necessidade de uso de outros materiais ou ferramentas para lacração -
cola (adesivo) ou lacre plástico;

* Opacos;

* Confeccionados em material impermeável;

* Resistentes a rasgo e furos.

*Cor neutra (branco/cinza)

Caso haja interesse, tendo em vista que se trata de provável contratação direta, favor encaminhar
proposta pelo menor valor possível e já contemplando frete para o CEP: 57022220

Assim, favor consultar Termo de Referência e Anexo único que acompanham esse email e encaminhar
proposta com maior brevidade possível.

Desde já, agradeço

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1114140.html
    Anexo_1114141.html
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E-mail - 1137159

Data de Envio: 
  30/08/2022 10:39:24

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

Para:
    digitalinfodf@gmail.com
    dageal@ibest.com.br
    eduardoerberb@gmail.com

Assunto: 
  3.000 Envelopes URGENTE

Mensagem: 
  Prezados,

Gostaria de proposta com URGÊNCIA, nos seguintes termos:

Serão necessários 3.000 envelopes com:

* Dimensões mínimas de 32 x 40cm;

* Sistema de fecho rápido, sem necessidade de uso de outros materiais ou ferramentas para lacração -
cola (adesivo) ou lacre plástico;

* Opacos;

* Confeccionados em material impermeável;

* Resistentes a rasgo e furos.

*Cor neutra (branco/cinza)

Caso haja interesse, tendo em vista que se trata de provável contratação direta, favor encaminhar
proposta pelo menor valor possível e já contemplando frete para o CEP: 57022220

Assim, favor consultar Termo de Referência e Anexo único que acompanham esse email e encaminhar
proposta com maior brevidade possível.

Desde já, agradeço

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1114140.html
    Anexo_1114141.html
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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 : 0007656-35.2022.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração
ASSUNTO : Homologação dos atos pregoeiro. Autorização instrução contratação direta.

 

Decisão nº 3748 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Tendo em vista o pronunciamento do Senhor Diretor-
Geral, no evento SEI (1136442), e com fulcro nas informações da
Secretaria de Administração (1135727), bem como Informação
prestada pelo Sr. pregoeiro no Despacho PREG (1134191), noticiando
o fracasso do Pregão Eletrônico nº 77/2022, HOMOLOGO os atos
praticados pelo Pregoeiro, nos termos do inc. IV, art. 7º, do Decreto
nº 3.555/2000 e AUTORIZO a instrução com vistas à contratação pela
via direta, balizada no art. 24, V e, caso necessário, do inciso IV, da
Lei nº 8.666/93.

Retornem os autos à Secretaria de Administração para a
necessária cotação de preços a cargo da COMAP.

 

Des. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
01/09/2022, às 19:13, 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
1138172 e o código CRC D619D6E7.

0007656-35.2022.6.02.8000 1138172v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2022.
Senhor Secretário,
 
Em atendimento ao Despacho GSAD 1135727,

realizamos pesquisas junto a diversas empresas da área, não
tendo conseguido fornecedor que entregasse o item em tempo
hábil.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 31/08/2022, às 11:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1138612 e o código CRC 80B49CEA.

0007656-35.2022.6.02.8000 1138612v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2022.
À Diretoria-Geral.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Remeto os presentes autos em complemento ao

Despacho GSAD (doc. 1134546), para sugerir a Vossa
Senhoria, com a devida vênia, que seja colhida autorização
superior para a aquisição de 3.000 (três mil) envelopes
plásticos para atendimento de demandas necessárias à
entrega de material das seções eleitorais das Eleições 2022,
com a urgência que o caso requer, por meio de suprimento de
fundos, tendo em vista que não há fornecedores aptos a
contratar nos processos normais de aquisição, de acordo
com as informações prestadas no Despacho SEIC
(doc. 1138612).

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 31/08/2022, às 13:14, 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
1138726 e o código CRC 242ED1FE.
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DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2022.
Ao GSAD
Prezado Secretário, com  intenção de agilizar esse

procedimento, já havíamos falado com a empresa e ontem em
mais uma das reuniões que tivemos nesta Seção de
Patrimônio, o representante expôs a preocupação em não
conseguir entregar em tempo de ser distribuído, uma vez que
encontrou prazos de entrega semelhantes ao do TRE, cerca de
12 dias úteis, o que poderia inviabilizar o procedimento, além
de assumir o risco de não receber, caso tivesse algum
contratempo com o fornecedor.

Assim, disse não ter interesse em aditamento do
contrato com essa responsabilidade.

Deixo-vos ciente dessa decisão.
At.te

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 31/08/2022, às 15:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1139053 e o código CRC CAB481C7.
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DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2022.
 
Em atenção ao Despacho GSAD 1138726, lastreado

nas informações prestadas pela SEIC (1138612),
complementado pela SEPAT (1139053), remeto o feito à
Assessoria Jurídica desta DG para análise e manifestação
acerca da viabilidade de aquisição de 3.000 (três mil)
envelopes plásticos para atendimento de demandas
necessárias à entrega de material das seções eleitorais das
Eleições 2022, por meio de suprimento de fundos.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 01/09/2022, às 14:59, 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
1140005 e o código CRC 586BF506.
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DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2022.
Senhor Diretor,
 
Em atendimento ao que requerido no Despacho

GDG 1140005, esta Assessoria Jurídica, objetivamente,
registra o entendimento de que a situação proposta não se
coaduna com as passíveis de contratação pela via do
adiantamento de recursos (Suprimento de Fundos).

 
Como parâmetro, recomenda-se que sejam seguidas

as delineaçoes constantes do Parecer 772 (0911941), desta
AJ/DG, donde se tem um norte jurídico para a correta e segura
utilização, sem qualquer sobressalto, do reportado
instrumento administrativo.

 
Recentemente, proposta parecida a ora trazida à

análise foi, com base na diretriz supra dessa AJ/DG rechaçada
pela Presidência deste TRE/AL - vide Parecer 1102 (1121938),
da Assessoria Consultiva da Presidência e o Despacho
AEP 1122643, do Excelentíssimo Desembargador Presidente
deste Regional, ambos lançados no bojo do Processo
Administrativo nº 0007144-52.2022.6.02.8000.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 01/09/2022, às 18:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1140468 e o código CRC 9BEC67E2.
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DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Com todo respeito ao entendimento do Sr. Assessor

Jurídico (doc. 1140468), esclareço que, conforme consta da
instrução, as empresas consultadas informaram que não
aceitariam pagamento mediante Nota de Empenho (doc.
1135496), daí a indicação do suprimento de fundos, posto
que, todas as demais modalidades de aquisição são veiculadas
por nota de empenho.

Por outro lado, conforme assinalado no Despacho
SEIC 1138612, foi realizada pesquisas junto a diversas
empresas da área, não tendo conseguido fornecedor que
entregasse o item em tempo hábil (lembrando que estamos a
um mês do 1º Turno de Votação).

Por fim, o gestor do contrato de transporte auxiliar
assinalou a inviabilidade de se incorporar a demanda no
referido contrato (doc. 1139053).

Dessa forma, temos a destacar que não se trata de
sobressaltos mas apenas da constatação de um fato.

Com esses apontamentos, solicito orientação de
como proceder para resolver a situação, uma vez que não nos
resta outra opção, no caso concreto, que não seja o
suprimento de fundos, salvo melhor percepção.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/09/2022, às 18:35, 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
1140503 e o código CRC 7D32664D.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00077/2022

 
Às 19:39 horas do dia 01 de setembro 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 0007656-35.2022,
Pregão nº 00077/2022. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: Envelope Plástico Aba Adesiva
Descrição Complementar: Envelope Plástico Aba Adesiva Material: Plástico Coextrusado , Tipo Adesivo: Hot-Melt De
Alta Segurança , Aplicação: Envelopamento De Provas , Comprimento: 400 MM, Cor: Cinza , Largura: 320 M
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3.000 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 1.905,3300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Cancelado no
julgamento

25/08/2022
15:11:08 - Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve

negociação de valores.

Homologado 01/09/2022
19:39:23

JOSE RICARDO ARAUJO
E SILVA

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2022.
Realizado o registro de homologação do PE 77/2022

(doc. 1140591), devolvo os autos à COMAP, para que promova
nova consulta ao mercado, com vista a se avaliar a
possibilidade de contratação direta, na forma autorizada pela
Presidência (doc. 1138172).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/09/2022, às 19:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1140592 e o código CRC 125EDCF3.
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DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2022.
 
 
À SEIC, para atendimento do Despacho

GSAD 1140592, com a urgência que o caso requer.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 01/09/2022, às 19:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1140597 e o código CRC 4E8838C4.

0007656-35.2022.6.02.8000 1140597v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2022.
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Em atenção à solicitação ventilada no Despacho GSAD

1138726, esta Diretoria constata no caderno processual oitiva da
Assessoria Jurídica no sentido de que a situação proposta não se
coaduna pela via de adiantamento de recursos (suprimento de
fundos).

 
Ademais, como norte jurídico, a AJ-DG recomenda que

sejam seguidas as delineações constantes no Parecer nº 772/2022
(0911941), donde se extrai suporte jurídico para a correta e segura
utilização para o caso em deslinde.

 
Outrossim, não obstante os apontamentos apresentados

no Despacho GSAD 1140503, solicitando orientação de como
proceder para sanear a situação, eis que colacionado aos autos
deliberação da Presidência desta Casa Eleitoral (Despacho nº
3748/2022 - 1140503), no sentido de autorizar a instrução com vistas
à contratação pela via direta, balizada no art. 24, V e, caso
necessário, do inciso IV, da Lei nº 8.666/93, providência já
engendrada por Vossa Senhoria visando à continuidade do feito.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 02/09/2022, às 15:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1141347 e o código CRC E327CE4A.
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Vendas PE - Rua Capitão Rebelinho, 367 Sala 04 – Pina – Recife/PE CEP 51011-010 

Fone: (81)3325-2800 / Cel.: (81)98807-5286 – E-mail: tota57@terra.com.br 

 

Rua Godofredo Franco de Faria, 74 – Lote 05 - Limoeiro - Paraíba do Sul / RJ - CEP: 25850-000 
Telefax +55 24 2263-0263  |  E-mail:safelock@safelock.com.br 
 

 
Recife-PE, 02 de Setembro de 2022. 

 

 
Ao 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL 

Av. Aristeu de Andrade, 377 – Farol – Maceió/AL 

Cep: 57051-090 

A/C Sr. André Cavalcante 

Fone: (82) 98868-9624 

  
REF.: Orçamento para aquisição de Envelopes de Segurança 
  
 
Segue abaixo nossa estimativa de preço e demais condições de fornecimento para Lacres de 

Segurança fabricado em nossa unidade no Rio de Janeiro. 
  
Envelope Plástico de Segurança, marca SAFELOCK, Modelo EATJ-31, fabricado em polietileno, 

medindo 300x394mm (largura x altura) com fechamento adesivo hot melt de alta aderência, 

coextrusados em três camadas de alta resistência ao rasgo e punctura, branco externamente e preto 

internamente, com espessura de 70 micras por parede, numerados pelo processo ink jet com 8 (oito) 

dígitos aleatórios e sem repetições, sem personalização. Código do Produto: EATJ300394WNP. 
 

Quantidade: 3.000 peças 

Preço unitário Final: R$ 1,3915 

Total de R$ 4.174,50 

 

Condições Gerais: 

Pagamento: conforme Empenho 

Entrega: 08 dias (Após recebimento do Empenho) 

Frete: CIF/AL (Por nossa conta) 

Validade: 10 dias 

Embalagem: Caixas com 400 peças  

Incluso: Impostos e taxas 

Pis/Cofins: 3,65% (empresa do lucro presumido) 

Origem do Faturamento: Paraíba do Sul-RJ 

 

 

Att, 

 

ÂngelaF - Vendas PE 

angelarecife@terra.com.br 

Cel. (81) 98807-5286 

Safelock Produtos de Segurança 

CNPJ 42.153.841/0001-89 

 

42.153.841/0001-89  
 

SAFELOCK Produtos de Segurança 
Ind. e Com. Ltda  

Rua Godofredo Franco de Faria nº 74, 
Lote 05 - Limoeiro 
CEP 25850-000 

  
Paraíba do Sul - RJ 
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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: 42.153.841/0001-89 DUNS®: 898609573
Razão Social: SAFELOCK PRODUTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA E COMERCIO

LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/11/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 24/01/2023
FGTS 02/09/2022
Trabalhista Validade: 08/02/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 13/10/2022
Receita Municipal Validade: 05/01/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2023Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 02/09/2022 16:58 de
CPF: 048.669.864-50      Nome: ANDRE LUIS CAVALCANTE GOMES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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01941387470Usuário:

02/09/2022 17:01:59Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

SAFELOCK PRODUTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA E CO Adimplente42153841
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1

Declaração CADIN (1141649)         SEI 0007656-35.2022.6.02.8000 / pg. 149



 
 
 

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: 02/09/2022 17:03:27 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: SAFELOCK PRODUTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA 
CNPJ: 42.153.841/0001-89 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2022.
 
Senhora Coodenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aquisição imediata de envelopes para serem

utilizados nas Eleições 2022, conforme especificações constantes
do Termo de Referência e anexos - 1114140 e 1114141.

 
Em virtude do fracasso da licitação anterior (conforme

1134191), a Presidência autorizou, por meio da Decisão nº 3748 /
2022 - TRE-AL/PRE/GPRES (1138172), a instrução com vistas
à contratação pela via direta, balizada no art. 24, V e, caso
necessário, do inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

 
Para tanto, solicitamos proposta de preço a diversos

potenciais fornecedores,  sendo que nenhuma das propostas
apresentadas atendem a todas as condições dispostas na última
licitação, quer seja pelo preço ou prazo. Razão pela qual, sugerimos,
s.m.j, a contratação direta com fulcro no artigo 24, IV, da Lei nº
8.666/93, com a empresa SAFELOCK , inscrita no CNPJ nº
42.153.841/0001-89, no valor total de R$ 4.174,50 (quatro mil cento
e setenta e quatro reais e cinquenta centavos).

 
Constam dos autos as seguintes documentações:
 
- Proposta (1141603)
- Consulta ao SICAF (1141641);
- Consulta ao CADIN (1141649);
- Consulta consolidada TCU (1141653) e
- Desclaração Nepotismo (1141610).
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À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 02/09/2022, às 18:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 02/09/2022, às 18:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1141713 e o código CRC 5B639ACB.

0007656-35.2022.6.02.8000 1141713v1
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DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1141713, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 02/09/2022, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1141804 e o código CRC 237524E5.

0007656-35.2022.6.02.8000 1141804v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de setembro de 2022.
À COFIN, para reforço da reserva de crédito,

considerando o valor assinalado no Despacho SEIC 1141713.
Em paralelo, antecipo a remessa do feito à AJ-DG,

dado caráter emergencial da aquisição, para análise de
conformidade legal da proposição.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/09/2022, às 19:36, 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
1141859 e o código CRC 3F52170E.

0007656-35.2022.6.02.8000 1141859v1
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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 setembro de 2022.
À SAD ,
Sr. Secretário,
Considerando a urgência da contratação;
Considerando que o SIAFI não é operacionalizado

em dias não úteis;
Considerando o ínfimo valor da contratação;
Considerando que as eventuais necessidades

orçamentárias serão suplementadas pelo TSE no segundo
turno das eleições, ATESTO a suficiência orçamentária da
contratação pretendida no montante de R$ 4.174,50 (quatro
mil cento e setenta e quatro reais e cinquenta centavos).

Em paralelo, remeto à SGO apenas para
instrumentalização do pré-empenho quando da
disponibilidade do SIAFI.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/09/2022, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1142151 e o código CRC 8CBE8568.

0007656-35.2022.6.02.8000 1142151v1
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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 setembro de 2022.
Acuso ciência do Despacho COFIN 1142151 e

submeto os presentes autos à consideração superior do Sr.
Diretor-Geral, pedindo vênia para sugerir a urgente remessa
do feito à AJ-DG, para necessária análise de conformidade
legal da proposição de contratação direta.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/09/2022, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1142161 e o código CRC 445C6D33.

0007656-35.2022.6.02.8000 1142161v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de setembro de 2022.
 
Ciente do despacho GSAD 1142161.
Encaminhem-se os autos à Assessoria Jurídica para

pronunciamento, com a urgência que o caso requer, acerca da
viabilidade jurídica quanto à contratação direta objeto destes autos
ser realizada com fulcro no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 04/09/2022, às 15:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1142279 e o código CRC E733679A.

0007656-35.2022.6.02.8000 1142279v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  05/09/2022 16:29
        ***.465.684-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 PE 206

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 167864 0100000000 339030 70280 FUN MATEXP

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

02/08/2022 0007656-35.2022.6.02 - 4.174,50

Favorecido

Favorecido não informado.

Descrição

Reserva de crédito para aquisição de material gráfico (envelopes plásticos) para as Eleições de 2022. Termo de
Referência (1114140). Despacho SEC (1115866). SEI 0007656-35.2022.6.02.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

02/08/2022 Inclusão 1.905,33

05/09/2022 Reforço 2.269,17

Operações

1  de      1001
Versão Data/Hora

05/09/2022 16:20:59
Operação
Alteração
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 206; 2022RO001199

Observação:

- CONF DESP 1141713.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 05/09/2022, às 16:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1143146 e o código CRC 4BCD6C5B.
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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 : 0007656-35.2022.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : ANÁLISE. CONTRATAÇÃO DIRETA. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL.

 

Parecer nº 1377 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO
 
Vieram os presentes autos a esta Assessoria

Jurídica da Diretoria-Geral, para fins de análise da
proposição de contratação direta, por emergência, da
Empresa SAFELOCK , inscrita no CNPJ sob o
nº 42.153.841/0001-89, para aquisição imediata
de envelopes para serem utilizados nas Eleições 2022, com
arrimo no art. 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93, pelo montante
de R$ 4.174,50 (quatro mil cento e setenta e quatro reais e
cinquenta centavos).

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
O presente procedimento teve início com a juntada

do Termo de Referência SEPAT 1114140, para aquisção de
envelopes plásticos para transporte de material das seções
eleitorais nas Eleições 2022, ressaltando que o objeto teria
sido atribuído ao licitante do processo de transporte de urnas,
mas retirado por entender-se que seria mais vantajoso e
menos oneroso se fosse realizada pelo próprio TRE (Despacho
SEPAT 1115111).

 
O Pregão Eletrônico nº 77/2022 restou fracassado

tendo em vista que a única empresa participante da sessão
eletrônica não aceitou a negociação com o valor estimado por
esta Administração (R$ 1.905,33), conforme Ata (1134182) e
Termo de Adjudicação (1134189), nos termos da informação
do Senhor Pregoeiro, constante do evento SEI nº 1134191.

 
Os atos praticados pelo Pregoeiro foram

homologados, por meio da Decisão 3748 (1138172), do Exmo.
Sr. Presidente deste Tribunal, que autorizou a instrução com
vistas à contratação pela via direta, balizada no art. 24, V e,
caso necessário, do inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

 
Em trâmite de instrução, em resposta à proposição

do Senhor Secretário de Administração, esta Assessoria
Jurídica ponderou que a aquisição não seria possível pela via
do adiantamento de recursos (suprimento de fundos),
consoante se observa do Despacho AJ-DG 1140468.

 
A Seção de Instrução de Contratações, atuando nos

autos, solicitou propostas de preços a diversos potenciais
fornecedores, sendo que nenhuma das propostas
apresentadas atendem a todas as condições dispostas na
última licitação, quer seja pelo preço ou prazo, razão pela
qual, sugeriu a contratação direta com fulcro no artigo 24, IV,
da Lei nº 8.666/93, com a Empresa SAFELOCK , inscrita no
CNPJ sob o nº 42.153.841/0001-89, pelo valor total de
R$ 4.174,50 (quatro mil cento e setenta e quatro reais e
cinquenta centavos).

 
Constam dos autos as seguintes documentações:

 
- Proposta (1141603);
- Consulta ao SICAF (1141641) -
Certidão FGTS vencida;
- Consulta ao CADIN (1141649);
- Consulta consolidada TCU (1141653); e

Parecer 1377 (1143288)         SEI 0007656-35.2022.6.02.8000 / pg. 161



- Desclaração Nepotismo (1141610).
 
A Seção de Gestão Orçamentária providenciou a

juntada da reserva de crédito, com valor suficiente para
cobrir a demanda que ora se pretende (1143143).

 
 
Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica

para emissão de parecer quanto à regularidade da contratação
direta.

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.

Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, passa-se a
opinar quanto aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.

 
3. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 
 
Feitas tais observações, cite-se o que dispõe o

artigo 24, IV, da Lei nº 8.666/93, verbis:
 

“Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
IV - nos casos de emergência ou de
calamidade pública, quando
caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa
ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança de pessoas,
obras, serviços, equipamentos e
outros bens, públicos ou particulares,
e somente para os bens necessários
ao atendimento da situação
emergencial ou calamitosa e para as
parcelas de obras e serviços que possam
ser concluídas no prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias consecutivos e
ininterruptos, contados da ocorrência da
emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos;”
(grifei)
 

O artigo 26, por sua vez, apregoa:
 

"Art. 26. As dispensas previstas nos §§
2o e 4o do art. 17 e no inciso III e
seguintes do art. 24, as situações de
inexigibilidade referidas no art. 25,
necessariamente justificadas, e o
retardamento previsto no final do
parágrafo único do art. 8o desta Lei
deverão ser comunicados, dentro de 3
(três) dias, à autoridade superior, para
ratificação e publicação na imprensa
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como
condição para a eficácia dos atos.          
Parágrafo único.  O processo de dispensa,
de inexigibilidade ou de retardamento,
previsto neste artigo, será instruído, no
que couber, com os seguintes elementos:
I - caracterização da situação emergencial
ou calamitosa que justifique a dispensa,
quando for o caso;
II - razão da escolha do fornecedor ou
executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos
de pesquisa aos quais os bens serão
alocados."

  
Vejamos então o posicionamento doutrinário acerca

do tema, tal como leciona Benedicto de Tolosa Filho, que
sintetizando a temática, traz luzes sobre a situação
apresentada, tal como consta no site da Editora Zênite,
contratada pela Justiça Eleitoral para prestação de serviços de
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consultoria no campo das licitações e contratos:
 

“DOUTRINA -329/182/ABR/2009
DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO EM EMERGÊNCIA OU EM CALAMIDADE PÚBLICA
EMERGÊNCIA
A regra para as contratações do Poder
Público é o planejamento, isto é, as obras,
os serviços e bens são contratados
obedecendo a um plano estabelecido, e,
portanto, observando o princípio
constitucional da obrigatoriedade de
licitar.
No entanto, nas várias atividades
desenvolvidas pelo Poder Público podem
ocorrer situações que demandem
providências e medidas imediatas,
derivadas de caso fortuito ou de força
maior, evitando que ocorram prejuízos ou
haja comprometimento à segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamento e
bens em geral, públicos ou particulares.
A atuação da Administração deve ser
imediata em regime de emergência real,
impossibilitando que se observem os
prazos legais decorrentes do
procedimento licitatório, sob pena de
omissão que pode gerar responsabilidade
administrativa, civil e criminal."

 
No mesmo sentido, colhe-se no antedito site, o

entendimento jurisprudencial do TCU:
 

"14755 - Contratação pública –
Dispensa – Situação emergencial –
Requisitos – TCU
Sobre a dispensa de licitação em
razão de situação emergencial, o TCU
deixou assente que “a própria lei
elencou requisitos cumulativos a
serem observados pelo administrador
para enquadrar a situação fática à
norma, a saber: a) deve o
administrador demonstrar a
urgência de atendimento da
situação; b) limitar o objeto da
contratação aos bens necessários
para afastar o risco de prejuízo ou de
comprometimento da segurança das
pessoas e bens; c) no caso de parcelas
de obras e serviços, o objeto deve
ser concluído no prazo máximo de 180
dias consecutivos e ininterruptos,
contados a partir da data de ocorrência
do fato tido como emergencial ou
calamitoso; e d) vedada à prorrogação dos
contratos. (...) A ausência de quaisquer
desses requisitos legais tem o condão
de descaracterizar a situação
emergencial. Esse é o intuito da lei. Por
isso, a Administração deve agir de
imediato, ou seja, deve ser realizada a
contratação tão logo constatada a
situação emergencial, pois, após algum
tempo, podem ocorrer circunstâncias que
transformem o que era emergência em
passível de ser contratado por meio do
procedimento licitatório normal”.
(Grifamos.) No mesmo sentido: Acórdãos
nºs 2.190/2011, Plenário, e 4.458/2011, 2ª
Câmara. (TCU, Acórdão nº 3.065/2012,
Plenário, Rel. Min. Raimundo Carreiro,
DOU de 22.11.2012.)
 
10201 - Contratação pública –
Dispensa – Urgência – Caracterização
– Irrelevância dos motivos – Potencial
para causar prejuízo ou comprometer
a segurança – TCU
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No entendimento do TCU, "a situação
prevista no art. 24, IV, da Lei nº
8.666/93 não distingue a emergência real,
resultante do imprevisível, daquela
resultante da incúria ou inércia
administrativa, sendo cabível, em ambas
as hipóteses, a contratação direta, desde
que devidamente caracterizada a urgência
de atendimento a situação que possa
ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou
particulares”. De acordo com o Relator,
“há que se separar a ausência de
planejamento da contratação emergencial
propriamente dita, tratando-as como
questões distintas”. Diante disso, a
contratação emergencial ocorreria
“em função da essencialidade do
serviço ou bem que se pretende
adquirir, pouco importando os
motivos que tornam imperativa a
imediata contratação”. Assim, “na
análise de contratações
emergenciais não se deve buscar a
causa da emergência, mas os efeitos
advindos de sua não
realização”. Segundo o Relator, “a
contratação emergencial se caracterizou,
sobretudo, pela necessidade de não
interrupção dos serviços de publicidade
de utilidade pública”, os quais, para ele,
dizem respeito a uma área que “está
relacionada com a divulgação de serviços
que tenham como objetivo informar,
orientar, avisar, prevenir ou alertar
segmento ou toda a população para
adotar comportamentos que lhe tragam
benefícios sociais, visando à melhoria em
sua qualidade de vida”. (Grifamos.) No
mesmo sentido: Acórdão nº 1.599/2011,
Plenário. (TCU, Acórdão nº 1.138/2011,
Plenário, Rel. Min. Ubiratan Aguiar, DOU
de 11.05.2011.)
 
28623 - Contratação pública –
Dispensa de licitação – Emergencial –
Falta de planejamento, desídia
administrativa ou má gestão dos
recursos públicos – Caracterização da
urgência – Cabimento da contratação
direta – Responsabilização do gestor
pela omissão – TCU
O TCU constatou a ocorrência de
dispensa indevida de licitação em
sucessivas contratações emergenciais,
decorrentes da falta de planejamento da
Administração. O relator observou que “a
equipe de auditoria apurou duas
situações em que restou claramente
demonstrada que a situação emergencial
decorreu da falta de planejamento da
administração, tendo em vista que já
havia uma contratação emergencial
anterior, para suprir carência de pessoal.
Também houve o alerta da Procuradoria
Jurídica à administração no sentido de
que as situações eram previsíveis e não
emergenciais”. No entanto, relembrou o
relator “o entendimento deste Tribunal,
expresso no Acórdão 46/2002-Plenário, no
sentido de que a contratação direta
também se mostra possível quando a
situação de emergência decorrer da falta
de planejamento, da desídia
administrativa ou da má gestão dos
recursos públicos, pois, ‘a inércia do
servidor, culposa ou dolosa, não pode vir
em prejuízo de interesse público maior a
ser tutelado pela Administração’”. Isso
porque, conforme ressaltou o
julgador, “a situação prevista no art.
24, inciso IV, da Lei de Licitações e
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Contratos não distingue a
emergência real, resultante do
imprevisível, daquela resultante da
incúria ou da inércia administrativa,
sendo cabível, em ambas as
hipóteses, a contratação direta,
desde que devidamente caracterizada
a urgência de atendimento a situação
que possa ocasionar prejuízo ou
comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos
ou particulares”. Diante disso,
consignou ser “necessário avaliar
corretamente as responsabilidades
dos gestores, de modo a segregar a
conduta daqueles que concorreram
para originar a situação emergencial
e, eventualmente, de agentes que
apenas atuaram para elidir o risco de
dano”. Acrescentou que “em todo
caso, o gestor que dá causa a
situação emergencial pode ser
responsabilizado, em face de sua
omissão quanto ao dever de agir a
tempo, adotando as medidas cabíveis
para a realização de um regular
procedimento licitatório”. Voltando-se
para a situação concreta, concluiu que “o
ponto fulcral da presente irregularidade
não foi a contratação emergencial em si,
mas a desídia da instância administrativa
da [omissis] na adoção de providências
visando a licitação dos serviços, de forma
a evitar a situação de emergência”.
(Grifamos.) (TCU, Acórdão nº 1.122/2017,
Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler,
DOU de 09.06.2017.)"
 

4. CONCLUSÃO
 
Dessa forma, em face da situação que se apresenta,

com todas as nuanças acima delineadas, pode-se concluir que
a contratação em foco é essencial e urgente para continuação
dos serviços prestados pelo Tribunal Regional Eleitoral.

 
Todavia, necessário se faz o prévio cumprimento

das seguintes diligências:
 
- análise, pela unidade requisitante, do atendimento

da proposta 1141603 às especificações técnicas; e
- juntada de certidão do FGTS atualizada, visto que

a que se encontra no evento SEI nº 1141641 venceu no último
dia 02/09/2022.

 
Assim, após o saneamento processual com o

cumprimento das diligências supra, diante da situação de
dispensa verificada, nos termos do art. 24, IV, da Lei nº
8.666/93, esta AJ-DG opina pela possibilidade da
contratação da Empresa SAFELOCK , inscrita no CNPJ sob o
nº 42.153.841/0001-89, para aquisição imediata
de envelopes para serem utilizados nas Eleições 2022, com
arrimo no art. 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93, pelo montante
de R$ 4.174,50 (quatro mil cento e setenta e quatro reais e
cinquenta centavos), conforme proposta anexada no evento
SEI nº 1141603.

 
 À Secretaria de Administração, para conhecimento

e providências.
 
Cumpridas as recomendações, deve o processo

seguir à Diretoria-Geral, para continuidade do feito.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 05/09/2022, às 18:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
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Jurídico, em 05/09/2022, às 18:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1143288 e o código CRC E630BBFC.

0007656-35.2022.6.02.8000 1143288v5
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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 setembro de 2022.
Em atenção ao Parecer 1377, da AJ-DG

(doc. 1143288), sigam os autos:
à SEPAT/ACSEG, para análise do atendimento da

proposta 1141603 às especificações técnicas; e
à SEIC, para juntada de certidão do FGTS

atualizada, visto que a que se encontra no evento SEI
nº 1141641 venceu no último dia 02/09/2022.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/09/2022, às 19:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1143531 e o código CRC 106547F7.

0007656-35.2022.6.02.8000 1143531v1
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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: 42.153.841/0001-89 DUNS®: 898609573
Razão Social: SAFELOCK PRODUTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA E COMERCIO

LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/11/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 24/01/2023
FGTS 21/09/2022
Trabalhista Validade: 08/02/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 13/10/2022
Receita Municipal Validade: 05/01/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2023Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 06/09/2022 10:23 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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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 setembro de 2022.
 
 
À SAD, após cumprimento do determinado no

Despacho GSAD (1143531).
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 06/09/2022, às 10:27, 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
1143732 e o código CRC 5374BFC6.

0007656-35.2022.6.02.8000 1143732v1
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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 setembro de 2022.
Reporto-me ao Despacho GSAD 1143531 e remeto

os autos à SEPAT/ACSEG, para análise do atendimento da
proposta 1141603 às especificações técnicas, conforme
orientado no Parecer 1377 (doc. 1143288).

Solicito que os autos ejam diretamente remetidos à
Assessoria Jurídica, após o atesto dessa Unidade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/09/2022, às 11:28, 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
1143779 e o código CRC E58A0B71.

0007656-35.2022.6.02.8000 1143779v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2022.
Sr. Secretário,
 
Em atenção ao Despacho

GSAD 1143531 verificamos as especificações técnicas da
proposta 1141603.

 
A única divergência diz respeito às dimensões,

onde o constante nas especificações são 32 x 40cm, e as
dimensões do envelope proposto são 30 x 39,4cm.

 
Apesar da pouca diferença a questão é que

este envelope será utilizado para abrigar vários envelopes
menores (medindo 23,5 x 34cm), por local de votação, então o
excedente serve para que esse volume possa ser expandido e
comporte envelopes de várias seções eleitorais.

 
Em contato com a representante foi solicitado o

envio de novas propostas, com envelopes em dimensões
maiores, onde foi verificado no site da empresa que os
modelos dentro do portfolio da empresa que atendem seriam
os EATJ-39 e SLTJ-39, medindo 39,1 x 47cm e 40 x 48,4cm,
respectivamente.

 
Às 17h56m a representante informou que não

obteve resposta da fábrica ainda, mas que retornaria com essa
informação na quinta-feira, dia 08.09.

 
São as informações para o momento.
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Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Assistente VI, em 06/09/2022, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1144123 e o código CRC B37352AE.

0007656-35.2022.6.02.8000 1144123v1

Despacho ACSEG 1144123         SEI 0007656-35.2022.6.02.8000 / pg. 172



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

DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2022.
Retorno os autos à SEIC, posto que não atestada a

conformidade do produto (doc. 1144123).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/09/2022, às 19:03, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1144732 e o código CRC 47BAAC28.

0007656-35.2022.6.02.8000 1144732v1
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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 setembro de 2022.
Prezados,
 
Tendo em vista pedido da gestão contratual,

encaminho os presentes autos.
 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 08/09/2022, às 14:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1145552 e o código CRC 1AA5B0BE.

0007656-35.2022.6.02.8000 1145552v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de setembro de 2022.
À Secretaria de Administração
 
Sr. Secretário,
 
Considerando o atual estágio, esta Comissão

entende como plausível a aceitabilidade da
proposta 1141603 em virtude de adequações possíveis que
permitem viabilizar sua utilização.

 
Isso porque a previsão inicial era 1 (um) envelope

para acondicionamento de material de 12 (doze) seções. Nessa
dinâmica a estimativa seriam aproximadamente 1.160 (um mil
cento e sessenta) envelopes por turno.

 
Alterando essa distribuição para 1 (um) envelope

para acondicionamento de material de 8 (oito) seções, essa
dinâmica estima consumir 1.380 (um mil trezentos e oitenta)
envelopes por turno.

 
Sendo assim, a quantidade solicitada de 3.000

envelopes resultaria ainda em uma sobra de 8,69% de
envelopes.

 
Apesar de ser uma boa quantidade, essa sobra

precisa ser imediatamente distribuída, o que pulveriza essa
reserva, sendo ideal que o novo quantitativo (considerando o
envelope 30 x 39,4cm) seja 20% superior ao estimado. A
quantidade final seria portanto 3.312 envelopes,
arredondando para 3.350.

 
Abaixo gráfico representando essa nova
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distribuição.

 
Dessa forma, concluímos ser viável a aceitação da

proposta, considerando adequação da logística conforme
posto acima.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA,
Assistente VI, em 08/09/2022, às 18:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Chefe de
Seção, em 08/09/2022, às 19:14, 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
1146062 e o código CRC 84D4F069.

0007656-35.2022.6.02.8000 1146062v1
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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 setembro de 2022.
À SEIC, para continuidade da instrução, devendo

considerar o novo quantitativo indicado no Despacho
ACSEG 1146062.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/09/2022, às 19:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1146129 e o código CRC 1F33B1B1.

0007656-35.2022.6.02.8000 1146129v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2022.
Senhor Secretário,
 
Em atendimento ao Despacho GSAD 1146364,

reiteramos os termos do Despacho SEIC 1141713.
Esclarecemos que Certidão SICAF atualizada encontra-se no
expediente 1143729.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 09/09/2022, às 11:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1146364 e o código CRC 056D49BA.

0007656-35.2022.6.02.8000 1146364v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2022.
Senhor Secretário,
 
Em tempo, esclareço que tendo em vista o pedido

de acréscimo de quantidade pela unidade demandante,
conforme Despacho ACSEG 1146062, estima-se o valor da
presente contratação em R$ 4.661,53 (quatro mil
seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e três
centavos).

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 09/09/2022, às 15:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1146738 e o código CRC 214C53BC.

0007656-35.2022.6.02.8000 1146738v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2022.
À COFIN, para reforço do pré-empenho,

considerando o novo valor indicado pela SEIC (doc. 1146738),
e posterior remessa dos autos à análise da Assessoria
Jurídica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/09/2022, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1147071 e o código CRC 7E19226E.

0007656-35.2022.6.02.8000 1147071v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  12/09/2022 12:17
        ***.141.015-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 PE 206

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 167864 0100000000 339030 70280 FUN MATEXP

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

02/08/2022 0007656-35.2022.6.02 - 4.661,53

Favorecido

Favorecido não informado.

Descrição

Reserva de crédito para aquisição de material gráfico (envelopes plásticos) para as Eleições de 2022. Termo de
Referência (1114140). Despacho SEC (1115866). SEI 0007656-35.2022.6.02.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

02/08/2022 Inclusão 1.905,33

05/09/2022 Reforço 2.269,17

12/09/2022 Reforço 487,03

Operações

1  de      1002
Versão Data/Hora

12/09/2022 12:16:40
Operação
Alteração
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 206(reforço) - RO 1232.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 12/09/2022, às 13:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1148031 e o código CRC 0B2BB439.
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Vendas PE - Rua Capitão Rebelinho, 367 Sala 04 – Pina – Recife/PE CEP 51011-010 

Fone: (81)3325-2800 / Cel.: (81)98807-5286 – E-mail: tota57@terra.com.br 

 

Rua Godofredo Franco de Faria, 74 – Lote 05 - Limoeiro - Paraíba do Sul / RJ - CEP: 25850-000 
Telefax +55 24 2263-0263  |  E-mail:safelock@safelock.com.br 
 

 
Recife-PE, 12 de Setembro de 2022. 

 

 
Ao 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL 

Av. Aristeu de Andrade, 377 – Farol – Maceió/AL 

Cep: 57051-090 

A/C Sr. André Cavalcante 

Fone: (82) 98868-9624 

  
REF.: Orçamento para aquisição de Envelopes de Segurança 
  
 
Segue abaixo nossa estimativa de preço e demais condições de fornecimento para Lacres de 

Segurança fabricado em nossa unidade no Rio de Janeiro. 
  
Envelope Plástico de Segurança, marca SAFELOCK, Modelo EATJ-31, fabricado em polietileno, 

medindo 300x394mm (largura x altura) com fechamento adesivo hot melt de alta aderência, 

coextrusados em três camadas de alta resistência ao rasgo e punctura, branco externamente e preto 

internamente, com espessura de 70 micras por parede, numerados pelo processo ink jet com 8 (oito) 

dígitos aleatórios e sem repetições, sem personalização. Código do Produto: EATJ300394WNP. 
 

Quantidade: 3.350 peças 

Preço unitário Final: R$ 1,3915 

Total de R$ 4.661,52 

 

Condições Gerais: 

Pagamento: conforme Empenho 

Entrega: 08 dias (Após recebimento do Empenho) 

Frete: CIF/AL (Por nossa conta) 

Validade: 10 dias 

Embalagem: Caixas com 400 peças  

Incluso: Impostos e taxas 

Pis/Cofins: 3,65% (empresa do lucro presumido) 

Origem do Faturamento: Paraíba do Sul-RJ 

 

 

Att, 

 

ÂngelaF - Vendas PE 

angelarecife@terra.com.br 

Cel. (81) 98807-5286 

Safelock Produtos de Segurança 

CNPJ 42.153.841/0001-89 

 

42.153.841/0001-89  
 

SAFELOCK Produtos de Segurança 
Ind. e Com. Ltda  

Rua Godofredo Franco de Faria nº 74, 
Lote 05 - Limoeiro 
CEP 25850-000 

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

DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2022.
Junto aos presentes autos proposta atualizada

1149291, com os novos quantitativos solicitados pela no
Despacho ACSEG 1146062.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 13/09/2022, às 13:13, 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
1149302 e o código CRC 1D48E752.

0007656-35.2022.6.02.8000 1149302v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2022.
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho os presentes autos com a juntada da

proposta atualizada (1149291), com alteração apenas do
quantitativo, nos termos do Despacho GSAD 1146129.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 13/09/2022, às 14:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1149469 e o código CRC E23DADDA.

0007656-35.2022.6.02.8000 1149469v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2022.
À AJ-DG
 
Senhor Assessor,
 
Em tempo, tendo em vista urgência que o caso

requer, encaminho os presentes, diretamente, autos à vossa
senhoria com a juntada da proposta atualizada (1149291),
com alteração apenas do quantitativo e, por conseguinte, do
valor da contratação.

 
Aproveito a oportunidade para renovar a certidão

SICAF 1149540.
 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 13/09/2022, às 14:36, 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
1149517 e o código CRC 576C24D3.

0007656-35.2022.6.02.8000 1149517v1
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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: 42.153.841/0001-89 DUNS®: 898609573
Razão Social: SAFELOCK PRODUTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA E COMERCIO

LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 29/11/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 24/01/2023
FGTS 21/09/2022
Trabalhista Validade: 08/02/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 13/10/2022
Receita Municipal Validade: 05/01/2023

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2023Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 13/09/2022 14:32 de
CPF: 048.669.864-50      Nome: ANDRE LUIS CAVALCANTE GOMES
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Ass: ____________________________________________________________________________________________
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PROCESSO : 0007656-35.2022.6.02.8000
INTERESSADO : TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : COMPLEMENTAÇÃO. ANÁLISE. CONTRATAÇÃO DIRETA. AQUISIÇÃO EMERGENCIAL.

 

Parecer nº 1433 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
De volta a esta Assessoria Jurídica os presentes

autos, na forma encaminhada pela Seção de Instrução de
Contratações (Despacho SEIC 1149517), após o
aperfeiçoamento da instrução, conforme diligências
apontadas no Parecer nº 1377/2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG.

 
Inicialmente a unidade requisitante não atestou a

conformidade técnica do produto (Despacho ACSEG
1144123). Posteriormente, retificando a informação antenrior,
entendeu como plausível a aceitabilidade da
proposta 1141603 em virtude de adequações possíveis que
permitem viabilizar sua utilização (1146062), readequando a
logística do acondicionamento do material, estimando um
novo quantitativo para aquisição do objeto dos autos
( envelopes plásticos para transporte de material das seções
eleitorais nas Eleições 2022).

 
A SEIC providenciou a juntada de nova proposta

(1149291) com a adequação do quantitativo da demanda,
informando que o novo valor a ser contratado seria de
R$ 4.661,53 (quatro mil seiscentos e sessenta e um reais e
cinquenta e três centavos), bem como anexou a Certidão
SICAF 1149540 atualizada.

 
Assim, considerando a satisfação das

recomendações dispostas no supra mencionamento
pronunciamento, diante da situação de dispensa verificada,
nos termos do art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, esta AJ-
DG opina pela possibilidade da
contratação da Empresa SAFELOCK, inscrita no CNPJ sob o
nº 42.153.841/0001-89, para aquisição imediata
de envelopes para serem utilizados nas Eleições 2022, pelo
montante de R$ 4.661,53 (quatro mil seiscentos e sessenta e
um reais e cinquenta e três centavos), conforme demanda
apresentada pela unidade requisitante (Despacho ACSEG
1146062) e proposta atualizada anexada no evento SEI
nº 1149291.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 13/09/2022, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1149609 e o código CRC 3CA6F71A.

0007656-35.2022.6.02.8000 1149609v4
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CONCLUSÃO

Maceió, 14 de setembro de 2022.
Senhor Presidente,
 
 
 
Cuida-se de pretensão de contratação direta, por

emergência, para aquisição imediata de envelopes para serem
utilizados nas Eleições 2022, com arrimo no art. 24, Inciso IV,
da Lei nº 8.666/93, pelo montante de  R$ 4.661,53 (quatro mil
seiscentos e sessenta e um reais e cinquenta e três centavos),

 
O Pregão Eletrônico nº 77/2022, por meio do qual

se pretendia adquirir o referido material, restou fracassado
por não se ter conseguido alcançar o valor estimado por esta
Administração, conforme Ata (1134182) e Termo de
Adjudicação (1134189), nos termos da informação do Senhor
Pregoeiro, constante do evento SEI nº 1134191.

 
 
Com vista dos autos, a Assessoria Jurídica desta

Diretoria-Geral manifestou-se por meio do Parecer 1377/2022
(1143288), reconhecendo a essencialidade dos serviços e
urgência da contratação. Contudo, observou a ausência dos
seguintes documentos: 

- análise, pela unidade requisitante, do atendimento
da proposta 1141603 às especificações técnicas; e

- juntada de certidão do FGTS atualizada, visto que
a que se encontra no evento SEI nº 1141641 venceu no último
dia 02/09/2022.
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Ato contínuo, a Seção de Instrução de Contratações
aperfeiçoou o feito com os documentos faltantes (1149517). 

 
Considerando a satisfação das diligências

solicitadas e diante da situação de dispensa verificada, nos
termos do art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, a AJ-DG opinou pela
possibilidade da contratação da Empresa SAFELOCK, inscrita
no CNPJ sob o nº 42.153.841/0001-89.

 
Nesta senda, tendo em vista os Pareceres AJ-DG nº

1377/2022 (1143288) e nº 1433/2022 (1149609),  cuja ilação é
pela legalidade do procedimento em tela, RECONHEÇO a
situação de dispensa verificada, com fulcro no art. 24, IV, da
Lei nº 8.666/93, ao tempo em que sugiro a autorização da
contratação direta da empresa SAFELOCK, inscrita no CNPJ
sob o nº 42.153.841/0001-89, para aquisição imediata
de envelopes para serem utilizados nas Eleições 2022, pelo
montante de R$ 4.661,53 (quatro mil seiscentos e sessenta e
um reais e cinquenta e três centavos), conforme demanda
apresentada pela unidade requisitante (Despacho
ACSEG 1146062) e proposta atualizada anexada no evento SEI
nº 1149291.

 
Posto isso, faço os presentes autos conclusos ao

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente para
análise e competente deliberação, em atendimento ao disposto
no art. 26 da Lei nº 8.666/93.

 
Respeitosamente, 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 14/09/2022, às 13:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1150239 e o código CRC 11EE4ED4.

0007656-35.2022.6.02.8000 1150239v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2022.
 
Recebo os presentes autos da Diretoria-Geral (1150239)

que, dizendo respeito à contratação direta para o fornecimento, de
forma imediata e por emergência, de envelopes para uso já nas
Eleições 2022.

Merece destaque, da instrução dos autos, o malogro do
Pregão nº 77/2022 que, segundo o que registrou o Senhor Pregoeiro
(1134191), não contou com a inclinação, por parte da única empresa
participante, para negociar e, com isso, viabilizar a contratação do
valor inicialmente estipulado para a contratação, de R$ 1.905,33
(mil, novecentos e cinco reais e trinta e três centavos). Nesse
sentido, o teor da Ata (1134182) e do Termo de Adjudicação
(1134189).

Por outro lado, a Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral,
quando do Despacho 1140468, destacou a absoluta inviabilidade
jurídica de que ocorresse o fornecimento mediante a liquidação por
suprimento de fundos. A esse respeito, indicou, como razão do
opinativo, as bases jurídicas lançadas no Parecer 772 (0911941),
ocasião na qual orientou as premissas que regem o tema.

Por outro lado, a mesma Assessoria Jurídica da Diretoria-
Geral, por ocasião do Parecer 1377 (1143288), reconheceu a
pretensa contratação como essencial e urgente, conquanto indicasse
a necessidade de que fossem realizadas diligências hábeis a indicar a
regularidade da possível contratada. Eis que, ultimadas as iniciativas
instrutórias essenciais, a Assessoria, em nova investida (Parecer
1433 – 1149609), apontou como totalmente superados os entraves
referidos no aparte precedente.

Necessário referir que, mediante a atuação da Assessoria
Jurídica da Diretoria-Geral, a pretensão encontra ampla legitimidade
e plena viabilidade jurídica. Destaco, como razões para reconhecer
essa premissa a combinação do artigo 10 da Res.-TRE/AL nº
15.787/2017, que rege as contratações a serem realizadas por este
Tribunal, e o artigo 47, inciso III, da Res.-TRE/AL nº 15.904/2018 –
Regulamento da Secretaria deste Tribunal -, que orienta a atuação
prévia da Assessoria em situações similares.
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Tudo posto, amplamente reconhecidas as premissas
estipuladas pelos artigos 24, inciso IV, e 26, esses da Lei nº
8.666/93, que detalham as contratações em regime de urgência pela
Administração Pública, colho as prescrições do artigo 18, inciso
XXIII, da Res.-TRE/AL nº 15.933/2018 – Regimento Interno desta
Corte – e autorizo a contratação da Empresa SAFELOCK, inscrita no
CNPJ sob o nº 42.153.841/0001-89, para aquisição imediata
de envelopes para serem utilizados nas Eleições 2022, pelo montante
de R$ 4.661,53 (quatro mil seiscentos e sessenta e um reais e
cinquenta e três centavos), conforme demanda apresentada pela
unidade requisitante (Despacho ACSEG 1146062) e proposta
atualizada anexada no Id. nº 1149291.

Devolva-se imediatamente à Secretaria de Administração
para a adoção das providências reputadas necessárias à contratação,
a exemplo da ciência da proponente e da publicação respectiva,
autorizando, desde então, a emissão do empenho do valor respectivo.

 

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
14/09/2022, às 19:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1150782 e o código CRC 286BE8DA.

0007656-35.2022.6.02.8000 1150782v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2022.
À SEIC, para devida publicidade e à COFIN, para

emissão da competente nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/09/2022, às 19:28, 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
1151317 e o código CRC CB692B92.

0007656-35.2022.6.02.8000 1151317v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 567/2022 - RO 1277.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 15/09/2022, 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
1152072 e o código CRC FA4A6A5B.
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DESPACHO

Maceió, 16 de setembro de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1152072),

registro minha assinatura no empenho 2022NE567, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 16/09/2022, às 11:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1152543 e o código CRC DD0CFD51.

0007656-35.2022.6.02.8000 1152543v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  16/09/2022 11:24
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 NE 567

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167864 0100000000 339030 70280 FUN MATEXP

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

15/09/2022 Ordinário 0007656-35.2022.6.02 - 4.661,53

42.153.841/0001-89 SAFELOCK PRODUTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA E CO

2022NECT. AQUISIÇÃO DE ENVELOPES.
SEI 0007656-35.2022.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

13 DISPENSA DE LICITACAO

24 - IV -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

GODOFREDO FRANCO DE FAR 74 LOTE  05 LIMOEIRO

CEP

25850-000

Município

PARAIBA DO SUL RJ

UF Telefone

(24) 2263 - 0263

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

Pré-empenho

2022PE000206

1  de      2002
Versão Data/Hora

16/09/2022 11:24:51
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  16/09/2022 11:24
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 4.661,53

Total da Lista

Subelemento 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

001 4.661,53Aquisição de envelopes para serem utilizados nas Eleições 2022,
conforme demanda apresentada pela unidade requisitante (Despacho
ACSEG 1146062) e proposta atualizada anexada no Id. nº 1149291.
Termo de referência (1114140). Despacho AEP (1150782).
Envelope Plástico de Segurança, marca SAFELOCK, Modelo EATJ-31,
fabricado em polietileno, medindo 300x394mm (largura x altura) com
fechamento adesivo hot melt de alta aderência, coextrusados em três
camadas de alta resistência ao rasgo e punctura, branco externamente e
preto internamente, com espessura de 70 micras por parede, numerados
pelo processo ink jet com 8 (oito) dígitos aleatórios e sem repetições,
sem personalização. Quantidade 3.350 peças. Valor unitário R$ 1,3915.
Total: R$ 4.661,53

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

15/09/2022 Inclusão 1,00000 4.661,5300 4.661,53

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

16/09/2022 11:24:51

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

16/09/2022 11:10:39

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

16/09/2022 11:24:51
Operação
Alteração
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DESPACHO

Maceió, 16 de setembro de 2022.
À SEIC e aos Srs. Gestores, para urgente remessa

da nota de empenho ao fornecedor e acompanhamento do
prazo de entrega.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/09/2022, às 12:07, 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
1152569 e o código CRC 6262AF08.

0007656-35.2022.6.02.8000 1152569v1
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