
Material jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total CMP
2015 607 344 324 254 624 250 288 311 650 144 278 135 4.209 350,75
2016 512 574 313 284 966 421 79 1.087 414 261 267 158 5.336 444,67
2017 571 553 191 184 484 635 351 639 209 290 475 40 4.622 385,17
2018 482 223 340 243 440 507 304 449 1.002 329 54 6 4.379 364,92

CMM
386,38

Material jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Total CMP
2015 0 0 0 0 0 0 90 170 536 138 108 126 1.168 97,33
2016 40 0 0 0 0 0 182 697 354 131 153 163 1.720 143,33
2017 329 410 182 93 0 0 0 228 241 271 210 15 1.979 164,92
2018 235 0 0 113 195 105 11 64 0 0 0 0 723 60,25

CMM
116,46
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de janeiro de 2019.
À SAD.
 
Senhor Secretário,
 
Tendo em vista o histórico nada favorável de

recebimento de material de limpeza, sobretudo de papel
higiênico e papel toalha nos últimos anos, devido a
inadimplência de alguns fornecedores;

tendo em vista que se trata de material de higiene
pessoal e de extrema necessidade;

tendo em vista que o estoque está zerado
aproximadamente desde outubro de 2018;

tendo em vista que a ausência de papel tolha fez
com que o consumo de papel higiênico aumentasse para
quase o triplo da média em setembro/2018;

tendo em vista que o processo 0008068-
05.2018.6.02.8000 que buscava adquirir papel toalha e
esperava-se receber em setembro/2018, apesar de ter sido
concluído e ter Nota de Empenho encaminhada ao
fornecedor, este não entregou o material;

tendo em vista que o processo 0006778-
52.2018.6.02.8000 para aquisição dos insumos, aberto em
outubro/2018 ainda não está em fase de licitação, sobretudo
devido à adesão ao registro de Preços, que fez com que o
Termo de Referência tivesse que ser modificado e uma nova
pesquisa de preços para atualização ainda em andamento.

 
Sugerimos uma aquisição emergencial e imediata

Despacho SEALMOX 0488793         SEI 0000385-77.2019.6.02.8000 / pg. 2



dos itens para suprir ao menos o período de 3 meses, tanto
para a Sede quanto para os Cartórios Eleitorais.

Ressaltamos que outras medidas, como aquisição
por suprimento de fundos já fora usada, mas atualmente
cremos que se exige uma medida mais intensa enquanto o
pregão não é concluído. Isto dito reforçamos a necessidade de
uma tramitação mais ágil no processo de aquisição em vigor.

Assim, de acordo com o gráfico de consumo dos
itens nos últimos 4 anos (0488789) poderíamos propor a
compra de 1.400 pacotes de papel higiênico (baseado no
consumo dos 3 primeiros meses de 2017) e de 1.000 rolos de
papel toalha com 200 metros (mesmo período).

Como parâmetro financeiro, informamos que a
última aquisição de papel higiênico foi de R$ 3,20 por pacote
e o papel toalha foi adquirido a R$ 5,17 (em rolo com 150
metros) em abril/2018 (última entrada, já depois de ajustes
com o fornecedor. O valor original para 200 metros seria R$
6,90). Já a pesquisa de preços da SEIC (0466869) trás os
valores individuais de R$ 4,72 e R$ 10,21 para papel higiênico
e toalha, respectivamente.

Perceba-se que nossa previsão de consumo no
processo atual é de 2.500 rolos de papel toalha para 8 meses
de vigência da Ata, ou seja, pouco mais de 300 unidades
mensais.

Tentamos contato com os demais integrantes dos
Almoxarifados dos regionais e não conseguimos resposta
sobre possíveis Atas de registro de Preços em vigor. O mesmo
foi tentado junto á Justiça Federal, TRT e TJ no Estado de
Alagoas e também não conseguimos uma opção viável.

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Técnico
Judiciário, em 16/01/2019, às 16:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador, em 16/01/2019, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Despacho SEALMOX 0488793         SEI 0000385-77.2019.6.02.8000 / pg. 3



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0488793 e o código CRC E1B5EBC2.

0000385-77.2019.6.02.8000 0488793v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de janeiro de 2019.
Retornem os autos à COMAP para, à vista dos

apontamentos veiculados no Despacho SEALMOX 0488793,
promover a instrução da aquisição emergencial sugerida, por
se tratar de caso que reclama solução imediata. Acerca do
tema, cita-se o Prof.º Jorge Ulisses Jacoby
Fernandes (inContratação direta sem licitação, 8ª ed.,
Editora Fórum, 2009, p. 327 e 328):

A noção de uma situação de emergência deve
coadunar-se com o tema em questão, pouco
aproveitando a noção coloquial do termo,
dissociada da sede de licitação e contratos.
Conforme entendimento do TCU a situação de
emergência deverá ser devidamente
esclarecida e com a formalização adequada da
empresa e dos preços adotados, estando, aí
sim, fundamentados os argumentos que
permitirão a adoção do instituto da dispensa
de licitação.
Aqui, emergência diz respeito à possibilidade
de se promover a dispensa de licitação.
Corolário dessa premissa é,
fundamentalmente, a absoluta impossibilidade
de atender ao interesse público – fim único de
toda atividade administrativa – se, adotado o
procedimento licitatório. Emergência, para
autorizar a dispensa, requer a
caracterização de uma situação cujo
tempo de atendimento implique a
necessidade de dispensar o
procedimento licitatório.
Deve, por conseguinte, haver direta correlação
entre o sentido da palavra emergência e o
tempo necessário à realização da licitação.
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(grifos não constantes do original).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/01/2019, às 15:29, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0489355 e o código CRC 9E3A7621.

0000385-77.2019.6.02.8000 0489355v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de janeiro de 2019.
À SAD
Prezado Secretário, em conjunto com o

Coordenador, analisamos a tramitação do processo 0006778-
52.2018.6.02.8000:

 
Verificando a média dos últimos processos de Ata

de registro de preços, vimos que um pregão tem demorado
cerca de 4 meses desde a pesquisa de preços até a liberação
da Nota de Empenho. A partir daí, o fornecedor ainda teria
mais 30 dias legais para entregar o material.

Processo Descrição do material Pesquisa de
preços

Tempo total a
partir da

pesquisa de
preços (dias)

0001750-06.2018.6.02.8000 Água sanitária 2018 - Entrega parcelada 20/03/18 141

0001230-46.2018.6.02.8000 Material de Limpeza - DETERGENTE, DESODORIZADOR,
DESINFETANTE, LA DE AÇO. 20/03/18 92

0011016-51.2017.6.02.8000 Café Expresso - Entrega parcelada 18/12/17 107
0010037-89.2017.6.02.8000 Gêneros Alimentícios - 2018 - Entrega parcelada -

resumo entregas Gilberto 15/01/18 91

0009234-09.2017.6.02.8000 Aquisição de café moído - 2018 - 01º semestre-
entrega parcelada 18/10/17 156

  Média > 117

 
Analisando nosso mercado local, vimos que pelo

menos três distribuidoras de maior porte, CENTRALPLAST,
UP DISTRIBUIDORA e EMBALAR podem entregar os
insumos, mas não conseguimos contato telefônico com a UP.
Vale lembrar que a EMBALAR já foi fornecedora desses itens
(última a entregar, para ser mais preciso) e tivemos alguns
problemas no momento do recebimento.

CENTRALPLAST (3320-2855) Contato: Aderbal
 quantidade valor unitário  
papel higiênico 1400 4,24 5.936,00
papel Toalha 200M 1000 13,33 13.325,00
Quantidade da aquisição imediata (000385-77.2019) 19.261,00
    

EMBALAR (3359-6241) Contato: Rosa
 quantidade valor unitário  
papel higiênico 1400 4,90 6.860,00
papel Toalha 200M 1000 12,50 12.500,00
Quantidade da aquisição imediata (000385-77.2019) 19.360,00

 
Para a aquisição atual, contratação imediata e

objeto desse procedimento, entre a pesquisa de preços e o
recebimento de material, estimamos uma média de 70 dias.
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Assim, entendemos que, não tendo estoque e pela
demora atribuída a um procedimento convencional, ficaria
caracterizada a emergência da aquisição proposta.

Atenciosamente

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Técnico
Judiciário, em 21/01/2019, às 14:53, 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
0489897 e o código CRC E3E3ACD3.

0000385-77.2019.6.02.8000 0489897v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de janeiro de 2019.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor,
 
Submeto à superior consideração de Vossa

Senhoria a proposição de compra emergencial de material de
consumo - limpeza, especificamete papel higiênico e papel
toalha, pelas razões e justificativas assinaladas nos
despachos 0488793 e 0489897, destacando se tratar, em
nosso modo de entender, de situação que reclama solução
imediata, na forma assinalada em nosso Despacho 0489355.

Convém destacar que a aquisição ordinária do
referido material tramita no PA  0006778-52.2018.6.02.8000,
ora em fase de consolidação da estimativa de preços para
posterior abertura da fase externa.

Assim, se for da aquiescência de Vossa Senhoria,
peço-lhe vênia para sugerir que os presentes autos sejam
devolvidos à Coordenadoria de Material e Patrimônio, para
continuidade da instrução, mediante a anexão de termo de
referência e demais medidas pertinentes, em especial
a cotação de preços para escolha do fornecedor a ser
contratada em caráter emergencial, em face das justificativas
apresentadas.

A aquisição visará suprir a necessidade de
consumo pelos próximos 45 dias (diferentemente da proposta
da Unidade demandante, que indica a compra para 3 meses -
0488793), considerando todas as unidades da Justiça Eleitoral
no Estado. Isto é, até que o fornecimento seja normalizado
com a contratação objeto do citado PA 0006778-
52.2018.6.02.8000.
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Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/01/2019, às 15:56, 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
0490761 e o código CRC 8A92456D.

0000385-77.2019.6.02.8000 0490761v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de janeiro de 2019.
Considerando a situação relatada pelo Senhor

Secretário de Administração no Despacho GSAD 0490761,
determino a remessa dos autos à Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral para análise e pronunciamento, com a máxima
urgência, dentro da ordem de prioridades.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
24/01/2019, às 13:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0491677 e o código CRC E6F74250.

0000385-77.2019.6.02.8000 0491677v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de janeiro de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
 
 
Tendo em vista a proposição de aquisição

emergencial de material de limpeza (papel toalha e papel
higiênico), na forma proposta pela COMAP/SEALMOX
(0488793), consulta-se essa Unidade acerca do exaurimento
de possibilidade de adesão a eventuais atas de registro de
preços, no âmbito federal, na forma da legislação de regência,
utilizando-se o Comprasnet.   

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 24/01/2019, às 14:16, 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
0492046 e o código CRC 1CFD41C7.

0000385-77.2019.6.02.8000 0492046v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de janeiro de 2019.
À Assessoria Jurídica
 
Senhor Assessor,
 
Sem embargo das informações complementares

suscitadas no Despacho AJ-DG 0492046, reporto-me aos
pronunciamentos da SEALMOX/COMAP, veiculados nos
despachos 0488793 e 0489897, para esclarecer que, mesmo
na hipótese de vir a ser encontratada uma ata de registro de
preços em nova busca, a compra emergencial sugerida nestes
autos tem o propósito de suprir de imediato a carência do
material em nosso estoque, de tal forma que possível adesão
não teria o condão de atender a demanda do Órgão neste
momento, tendo em vista a situação destacada no Despacho
GSAD 0490761.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/01/2019, às 15:50, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0492129 e o código CRC F41E2B0B.

0000385-77.2019.6.02.8000 0492129v1

Despacho GSAD 0492129         SEI 0000385-77.2019.6.02.8000 / pg. 13



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 : 0000385-77.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : AQUISIÇÃO MATERIAL DE HIGIENE. EMERGÊNCIA.

 

Parecer nº 136 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

1. DO OBJETO 

 
 
Trata-se de proposição de aquisição emergencial de

material de higiene - papel higiênico e papel toalha, na
conformidade com a exposição de motivos apresentada
conjuntamente pela COMAP e SEALMOX (0488793):

 

 "Tendo em vista o histórico nada
favorável de recebimento de material de
limpeza, sobretudo de papel higiênico e
papel toalha nos últimos anos, devido a
inadimplência de alguns fornecedores;
tendo em vista que se trata de material de
higiene pessoal e de extrema necessidade;
tendo em vista que o estoque está zerado
aproximadamente desde outubro de 2018;
tendo em vista que a ausência de papel
tolha fez com que o consumo de papel
higiênico aumentasse para quase o triplo
da média em setembro/2018;
tendo em vista que o processo 0008068-
05.2018.6.02.8000 que buscava adquirir
papel toalha e esperava-se receber em
setembro/2018, apesar de ter sido
concluído e ter Nota de Empenho
encaminhada ao fornecedor, este não
entregou o material;
tendo em vista que o processo 0006778-
52.2018.6.02.8000 para aquisição dos
insumos, aberto em outubro/2018 ainda
não está em fase de licitação, sobretudo
devido à adesão ao registro de Preços,
que fez com que o Termo de Referência
tivesse que ser modificado e uma nova
pesquisa de preços para atualização ainda
em andamento.
 
Sugerimos uma aquisição emergencial e
imediata dos itens para suprir ao menos o
período de 3 meses, tanto para a Sede
quanto para os Cartórios Eleitorais.
Ressaltamos que outras medidas, como
aquisição por suprimento de fundos já
fora usada, mas atualmente cremos que
se exige uma medida mais intensa
enquanto o pregão não é concluído. Isto
dito reforçamos a necessidade de uma
tramitação mais ágil no processo de
aquisição em vigor.
Assim, de acordo com o gráfico de
consumo dos itens nos últimos 4 anos
(0488789) poderíamos propor a compra
de 1.400 pacotes de papel
higiênico(baseado no consumo dos 3
primeiros meses de 2017) e de 1.000
rolos de papel toalha com 200
metros (mesmo período).
Como parâmetro financeiro, informamos
que a última aquisição de papel higiênico
foi de R$ 3,20 por pacote e o papel toalha
foi adquirido a R$ 5,17 (em rolo com 150
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foi adquirido a R$ 5,17 (em rolo com 150
metros) em abril/2018 (última entrada, já
depois de ajustes com o fornecedor. O
valor original para 200 metros seria R$
6,90). Já a pesquisa de preços da SEIC
(0466869) trás os valores individuais de
R$ 4,72 e R$ 10,21 para papel higiênico e
toalha, respectivamente.
Perceba-se que nossa previsão de
consumo no processo atual é de 2.500
rolos de papel toalha para 8 meses de
vigência da Ata, ou seja, pouco mais de
300 unidades mensais.
Tentamos contato com os demais
integrantes dos Almoxarifados dos
regionais e não conseguimos resposta
sobre possíveis Atas de registro de Preços
em vigor. O mesmo foi tentado junto á
Justiça Federal, TRT e TJ no Estado de
Alagoas e também não conseguimos uma
opção viável."
 

2. DO PROCEDIMENTO 

 

Por sua vez, o Senhor Secretário de Administração,
aquiescendo com a proposição, encaminha o procedimento à
Diretoria-Geral (0490761), nos seguintes termos: 

 
"Submeto à superior consideração de
Vossa Senhoria a proposição de compra
emergencial de material de consumo -
limpeza, especificamete papel higiênico e
papel toalha, pelas razões e justificativas
assinaladas nos
despachos 0488793 e 0489897,
destacando se tratar, em nosso modo de
entender, de situação que reclama
solução imediata, na forma assinalada em
nosso Despacho 0489355.
Convém destacar que a aquisição
ordinária do referido material tramita no
PA  0006778-52.2018.6.02.8000, ora em
fase de consolidação da estimativa de
preços para posterior abertura da fase
externa.
Assim, se for da aquiescência de Vossa
Senhoria, peço-lhe vênia para sugerir que
os presentes autos sejam devolvidos à
Coordenadoria de Material e Patrimônio,
para continuidade da instrução, mediante
a anexão (sic) de termo de referência e
demais medidas pertinentes, em especial
a cotação de preços para escolha do
fornecedor a ser contratada em caráter
emergencial, em face das justificativas
apresentadas.
A aquisição visará suprir a necessidade
de consumo pelos próximos 45 dias
(diferentemente da proposta da Unidade
demandante, que indica a compra para 3
meses - 0488793), considerando todas as
unidades da Justiça Eleitoral no Estado.
Isto é, até que o fornecimento seja
normalizado com a contratação objeto do
citado PA 0006778-52.2018.6.02.8000." 

 
Tendo vindo os autos a esta AJ-DG, foi efetuada

consulta  à SAD (0492046),   acerca do exaurimento de
possibilidade de adesão a eventuais atas de registro de
preços, no âmbito federal, na forma da legislação de regência,
utilizando-se o Comprasnet, ao que o Senhor Secretário de
Administração (0492129)  ponderou que,   "Sem embargo das
informações complementares suscitadas no Despacho AJ-
DG 0492046, reporto-me aos pronunciamentos da
SEALMOX/COMAP, veiculados nos
despachos 0488793 e 0489897, para esclarecer que, mesmo
na hipótese de vir a ser encontratada uma ata de registro de
preços em nova busca, a compra emergencial sugerida nestes
autos tem o propósito de suprir de imediato a carência do
material em nosso estoque, de tal forma que possível adesão
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não teria o condão de atender a demanda do Órgão neste
momento, tendo em vista a situação destacada no Despacho
GSAD 0490761."

 
De todo o exposto, passa-se a destacar alguns

trechos das informações acima transcritas, que servirão para
o deslinde do tema ora em análise:

 
-  trata-se de material de higiene pessoal e
de extrema necessidade;
-  histórico nada favorável de recebimento
de materiais que tais, sobretudo de papel
higiênico e papel toalha nos últimos anos,
devido à inadimplência de alguns
fornecedores;
-  o estoque está zerado aproximadamente
desde outubro de 2018;
- a ausência de papel tolha fez com que o
consumo de papel higiênico aumentasse
para quase o triplo da média em
setembro/2018
-  no decorrrer do processo 0008068-
05.2018.6.02.8000 (aquisição papel
toalha), o fornecedor frustrou a  entrega
prevista em setembro/2018 e está sendo
penalizado;
- o processo 0006778-
52.2018.6.02.8000 para aquisição dos
insumos, aberto em outubro/2018 ainda
não está em fase interna de licitação,
sobretudo devido à adesão de outro
órgão ao registro de preços;
- já foi  adquirido material inclusive via
suprimento de fundos.
 

3. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 

 
Como consabido, tem sede constitucional a

obrigação de se promover prévia e devida licitação como
requisito para a formalização dos contratos administrativos:  

 
"Art. 37. A administração pública direta e
indireta de qualquer dos Poderes da
União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e,
também, ao seguinte:
(...)
XXI - ressalvados os casos especificados
na legislação, as obras, serviços, compras
e alienações serão contratados mediante
processo de licitação pública que
assegure igualdade de condições a todos
os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento,
mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual
somente permitirá as exigências de
qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações."

 
Não obstante a regra acima, a própria Constituição

Federal  autoriza a contratação direta, em casos específicos,
desde que a circunstância esteja prevista em lei.   

 
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
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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;”

 
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, calamitosa ou de grave e
iminente risco à segurança pública 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."      
 

 Transcritos os comandos legais que possibilitam
contratação direta de tal jaez, convém trazer à baila o
entendimento do administrativista  Joel de Menezes Niehbur
acerca do vocábulo emergência:

 
“Para os fins de dispensa, o vocábulo
emergência quer significar necessidade
de contratação que não pode aguardar os
trâmites ordinários de licitação pública,
sob pena de perecimento do interesse
público, consubstanciado pelo não
atendimento de alguma demanda social
ou pela solução de continuidade de
atividade administrativa. Com o escopo de
evitar tais gravames, autoriza-se a
contratação direta, com dispensa de
licitação pública.”
(In Licitação pública e contrato
administrativo, 2. Ed. rev. E ampl. 1.
Reimpr. Belo Horizonte, Editora Fórum,
2012, pg. 115.)

 
 
Num sentido restritivo, já se pronunciou o membro

do Ministério Público de Contas e doutrinador  Lucas Rocha
Furtado:

 
“É preciso que a situação de urgência ou
de emergência seja imprevisível. Seria
absolutamente descabido que o
administrador, sabendo que determinada
situação iria ocorrer, e que sua
ocorrência obrigaria a celebração do
devido contrato, não adotasse as medidas
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necessárias à realização do procedimento
licitatório. Jamais a inércia do
administrador poderá justificar a adoção
de contratos emergenciais, conforme já
observamos.”
(In Curso de licitações e contratos
administrativos, 4ª ed. atual. Belo
Horizonte, Editora Fórum, 2012.)

 
 
Sempre de boa lembrança o escólio do

Professor Marçal Justen Filho, para quem :
 
“(...) a urgência deve ser concreta e
efetiva. Não se trata de urgência
simplesmente teórica. Deve ser
evidenciada a situação concreta existente,
indicando-se os dados que evidenciam a
urgência. Suponha-se, por exemplo, uma
aquisição de medicamentos a ser
efetivada pela Administração Pública.
Colocada a questão em termos gerais,
nunca caberia a licitação. Sempre seria
possível argumentar que a demora na
aquisição de medicamentos traria
prejuízos à saúde pública. Como
decorrência, a aquisição de medicamentos
nunca se sujeitaria a prévia licitação. A
solução é claramente equivocada, eis que
o fundamental reside na relação entre a
necessidade a ser atendida e a solução
concreta adequada. Em muitos casos, a
Administração dispõe de tempo suficiente
para realizar a licitação e promover o
contrato que atenderá à necessidade. O
problema reside na impossibilidade de
aguardar o tempo necessário à licitação
para adquirir os remédios. A
demonstração da necessidade concreta
significa que a Administração deve
indicar as quantidades necessárias de
medicamentos para atender aos doentes e
as quantidades de que dispõe em
estoque.”
  
(In Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, 12ª ed., São
Paulo, Editora Dialética, 2008.)

 
Vejamos ainda o posicionamento doutrinário acerca

do tema,   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
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
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prazos legais decorrentes do
procedimento licitatório, sob pena de
omissão que pode gerar responsabilidade
administrativa, civil e criminal. 
 
IMPROBIDADE
(…)
A emergência pode ser real, quando o
evento já ocorreu e se busca o reparo
para evitar prejuízos ou riscos à
segurança ou potencial, quando a ação se
desenvolve para evitar o risco ou que ele
se alastre.
A ação tendente a minimizar os efeitos do
ato ou fato emergencial deve ser
exercitada, mesmo quando a situação
poderia e deveria ser prevista, apurando-
se posteriormente a responsabilidade da
autoridade negligente.
Assim, a falta de manutenção em
equipamento de uso constante, como um
elevador, não justifica a postergação de
seu conserto, mas exige a posterior
apuração de responsabilidade do servidor
encarregado de promovê-la.
O Egrégio Tribunal de Contas da União
estabeleceu, por meio da Decisão nº
347/94 - Plenária, Ata nº 22/94, que teve o
Eminente Ministro Carlos Átila como
Relator, pressupostos para caracterizar a
situação emergencial, evitando a
responsabilização do agente público,
lapidado da seguinte forma:
“não devem ter se originado, total ou
parcialmente de falta de planejamento, da
desídia administrativa ou da má gestão
dos recursos disponíveis, ou seja, que ela
não possa, em alguma medida ser
atribuída à culpa ou dolo do agente
público que tinha o dever de agir para
prevenir a ocorrência de tal situação.”
Oportuno enfatizar que mesmo presente a
falta de planejamento, circunstância que
permite a identificação e
responsabilização do agente público
responsável, a dispensa de licitação deve
ser processada, observando-se as cautelas
legais para sua implementação.
O afastamento da licitação, mesmo com
fundamento em emergência, deve
obedecer aos princípios que norteiam os
atos administrativos, buscando-se a
proposta mais vantajosa para a
Administração.
A contratação deve restringir-se ao
absolutamente indispensável para o
atendimento do evento que se busca
debelar, quer em relação à quantidade
física ou ao prazo de execução do
contrato, iniciando-se imediatamente, se
for o caso, procedimento licitatório para
as demais parcelas.
A dispensa de licitação somente pode ser
concretizada se a hipótese invocada for
prevista em lei, sob pena de caracterizar,
mesmo que não redunde em prejuízo ao
erário, ato de improbidade administrativa
face ao disposto nos arts. 10, inc. VIII, e
11 da Lei nº 8.429/92, assim grafados:
“Art. 10 Constitui ato de improbidade
administrativa que causa lesão ao erário
qualquer ação ou omissão, dolosa ou
culposa, que enseje perda patrimonial,
desvio, apropriação, malbaratamento ou
dilapidação dos bens ou haveres das
entidades referidas no art. 1º desta Lei, e
notadamente:
(...)
VIII - frustrar a licitude de processo
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VIII - frustrar a licitude de processo
licitatório ou dispensá-lo indevidamente;
Art. 11 Constitui ato de improbidade
administrativa que atenta contra os
princípios da administração pública
qualquer ação ou omissão que viole os
deveres de honestidade, imparcialidade,
legalidade, e lealdade às instituições, e
notadamente:”
(...)
A eficácia da dispensa de licitação é
dependente das formalidades
preconizadas pelo art. 26 da Lei nº
8.666/93, ou seja:
a) caracterização da situação emergencial
ou calamitosa que justifique a dispensa de
licitação, mediante a juntada aos autos do
procedimento de documentos idôneos,
tais como boletim de ocorrência, fatos,
notícias veiculadas pelos meios de
comunicação, laudos periciais, etc.;
b) razão da escolha do fornecedor ou do
executante;
c) justificativa do preço;
d) submissão dos autos à autoridade
superior, no prazo de três dias, para
ratificação do ato e publicação no órgão
de imprensa oficial, no prazo de cinco
dias.”
 

  
Colha-se também, do mesmo repositório virtual, a

ensinança de Renato Geraldo Mendes:
 
20076 - Contratação pública –
Dispensa – Contratação emergencial –
Pressupostos – Renato Geraldo
Mendes
A hipótese prevista no inc. IV do art. 24
da Lei nº 8.666/93 foi idealizada para ser
aplicada em situações que impedem a
seleção do terceiro por licitação, quais
sejam: a) a existência de uma situação
anormal que exige uma ação imediata por
parte do Poder Público; b) tal situação
precisa ser impedida, atenuada ou
eliminada como condição para evitar ou
minimizar dano, efetivo ou potencial; c) a
solução da situação depende da
contratação de terceiro, o qual viabilizará
os bens, serviços ou obras necessários
para o controle da situação; e d) o meio
normal (ordinário) de seleção do terceiro
se revela inadequado para viabilizar o fim,
principalmente pela impossibilidade de
observar prazos e exigências definidas
para a realização da licitação. Esse é o
cenário a partir do qual será cabível a
contratação direta com fundamento no
inc. IV do citado preceito.
 
20084 - Contratação pública –
Dispensa – Emergência e calamidade
pública – Objetos que podem ser
contratados – Renato Geraldo Mendes
A contratação fundada no inc. IV do art.
24 pode ter por objeto qualquer solução
capaz de resolver o problema, ou seja,
obras, serviços e compras. A solução
dependerá sempre do tipo de demanda
que envolve a necessidade e caracteriza a
emergência ou calamidade pública.
Portanto, a ação administrativa pode visar
à contratação de um terceiro para
executar uma obra ou um serviço típico
de engenharia; a pretensão pode envolver
o fornecimento de bens, tais como
vacinas, alimentos, medicamentos, água,
equipamentos, máquinas, geradores de

Parecer 136 (0492199)         SEI 0000385-77.2019.6.02.8000 / pg. 20



energia, etc. O fundamental aqui é
demonstrar que o objeto do contrato
é meio eficaz de solução  para evitar ou
atenuar prejuízo aos bens, pessoas ou
atividades, em razão da situação anormal
que exigiu a ação estatal.
 
20078 - Contratação pública –
Dispensa – Emergência – Situação
anormal – Dever de eliminar ou
atenuar o risco – Renato Geraldo
Mendes
É preciso notar que tanto a omissão em
relação à eliminação do risco de dano
potencial quanto a omissão em relação à
situação de dano efetivo implicam
responsabilidade do agente que tem o
dever de agir diante da situação anormal
e não o faz. Mas é evidente também que o
fato de ter o agente agido (ação efetiva)
não é suficiente para afastar eventual
responsabilidade, pois além de agir é
preciso que a ação seja eficiente e
eficaz, ou seja, se revele a melhor
possível diante do caso concreto. Dito de
outra forma, haverá responsabilidade
também quando a ação não for
adequada. A hipótese do inc. IV do art.
24 envolve típica ação discricionária, na
medida em que o legislador não diz “como
deve ser feito”, mas sim “que deve ser
feito”. No entanto, não se cumpre o dever
de ofício apenas “fazendo alguma coisa”,
mas sim empregando o “meio disponível
mais adequado para que se possa obter o
melhor resultado”, ou seja, é preciso ser
eficiente e eficaz. Essa lógica tem de
nortear a interpretação do inc. IV do
art. 24 da Lei nº 8.666/93.   

  
 
No mesmo sentido, obtém-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
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(Grifamos.) No mesmo sentido: Acórdãos
nºs 2.190/2011, Plenário, e 4.458/2011, 2ª
Câmara. (TCU, Acordão 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
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.)
(Grifos não constam do original)
 
4804 - Contratação pública –
Dispensa – Emergência – Consulta a
diversos fornecedores – TCU
É necessário consultar o maior número
possível de interessados em contratações
de caráter emergencial em atenção aos
princípios da impessoalidade e da
moralidade administrativa, que devem
reger as atividades do administrador
público. (TCU, Acórdão nº 267/2003, 1ª
Câmara, Rel. Min. Augusto Sherman
Cavalcanti, DOU de 13.03.2003.)

  
 
Digno de necessário registro que o Tribunal de

Contas da União aponta no importante norte limitador  de
que, passados mais de 30 dias do chamado fato urgente para a
contratação,   não considerará que existiu emergência:

 
"(...) 3.16.4. O Tribunal de Contas da
União dá um parâmetro importante: se a
contratação emergencial demorar mais
que trinta dias da ocorrência do fato que
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a justifica, o TCU não considerará que
existiu emergência, já que em trinta dias
teria sido possível realizar ao menos um
convite, que suprisse ao menos parte da
necessidade, que a seguir poderia ser
licitada em sua totalidade pela modalidade
adequada, se essa não for o próprio
convite.
Não quer dizer o TCU que irá aceitar que
contratação ocorrida em uma semana do
fato será acatado como emergencial, mas
uma coisa é certa: passaram-se mais de 30
dias do fato, então emergência não
existiu. Esse dado do TCU, é claro, vale
para a esfera federal apenas, mas já é um
importante parâmetro, porque com ele o
TCU nos indica o que entende como
contratação emergencial em tempo
razoável.
(Número Interno do Documento: AC-
0158-01/10-2, Colegiado: Segunda
Câmara, Relator: AROLDO CEDRAZ,
Processo: 015.545/2007-3)
 

Comentando referida jurisprudência, o Professor
Ivan Barbos Rigolin, em estudo intitulado Contratos
Emergenciais (DOUTRINA -  465/159/MAI/2007), publicado no
site da já citada Editora Zênite, giza que:

 
"...É sempre curial lembrar que o
e. TCU indica que se demorar mais que
30 dias a contratação emergencial, a
contar da data do evento que a justifica,
então emergencial não será considerada,
e será responsabilizada a autoridade
autorizadora – e nada se revela mais
razoável."

 
 

Mais recentemente, aponta o TCU para a solução
da questão emergencial, qualquer que seja sua origem:

 
RECURSOS DE RECONSIDERAÇÃO
EM PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS. QUESTÕES RELACIONADAS
A LICITAÇÕES E CONTRATOS.
DISPENSAS FUNDAMENTADAS EM
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA.
PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO APRESENTADO PELO
ADMINISTRADOR. NÃO-
PROVIMENTO DO RECURSO
APRESENTADO PELA EMPRESA.
1. A situação prevista no art. 24, VI, 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.
2. A incúria ou inércia administrativa
caracteriza-se em relação ao
comportamento individual de determinado
agente público, não sendo possível falar-
se da existência de tais situações de
forma genérica, sem individualização de
culpas”.
(Acórdão 1876/2007-Plenário,  Rel. Aroldo
Cedraz, 14.09.2997).

 
Não se pode olvidar, por fim,  que a Advocacia-

Geral da União, por meio da Orientação Normativa nº 11, de
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01/04/2009, balizou a questão:
 
“A contratação direta com fundamento no
inc. IV do art. 24 da Lei nº 8.666, de
1993, exige que, concomitantemente, seja
apurado se a situação emergencial foi
gerada por falta de planejamento, desídia
ou má gestão, hipótese que, quem lhe deu
causa será responsabilizado na forma da
lei”.  
 

De todo esse arcabouço legal, doutrinário e
jurisprudencial, destacam-se as seguintes condicionantes:

 - urgência concreta e efetiva,
devidamente comprovada nos autos;
 - situação justificadora não exceder 30
dias; 
 - a urgência ter ocorrido sob signo
da imprevisibilidade;
- o prazo para atender o atendimento do
interesse público não for compatível com
o tempo necessário a um procedimento
licitatório.   

    

4. CONCLUSÃO

      
Dessa forma, diante da situação que se apresenta,

com todas as nuanças acima delineadas, poder-se-ia concluir,
a princípio,  que a aquisição dos materiais pretendidos, em
quantidades estritamente essenciais até o desfecho de
alternativa administrativa – célere – que concretize a
aquisição, seria  essencial e urgente, sem embargo de se
apurar a situação que deu causa à pretendida  contratação
emergencial, nos termos da  Orientação Normativa nº 11, de
01/04/2009, da Advocacia-Geral da União, acima transcrita. 

Não obstante, há que se observar que,  conforme a
informação contida no evento  0488793, desde outubro de
2018 - portanto há mais de 30 dias -, o estoque do material
encontra-se "zerado", o que atrai a aplicação do
entendimento  do TCU, externado no  Acórdão nº 158/2010 da
2ª Câmara,  acima referenciado, pelo que esta AJ-DG não
recomenda a pretendida aquisição emergencial. 

 
Assim,  parece a esta AJ-DG de bom alvitre que:
a)  exaura-se a possibilidade de adesão a eventuais

atas de registro de preços, conforme sugerido no evento 
0492046;

b) considerando que o procedimento licitatório ora
em fase interna de licitação visa ao estabelecimento de atas de
registro de preços (de trâmite interno e externo sabidamente
mais alongado),  parece merecer ponderação que se deflagre,
imediata e paralelamente, outra licitação para pronta
aquisição desses dois produtos, aproveitando-se os elementos
lá constantes.

 
À consideração superior.
 
 
 
 

Nesse passo, se a contratação emergencial visa atender a interesse público que não
pode aguardar o trâmite de um procedimento licitatório, é adequado vincular o prazo
de vigência do ajuste à data em que surgiu sua necessidade, e não à data de sua
assinatura ou de qualquer outro evento de caráter burocrático/administrativo.
Inclusive, no Acórdão nº 158/2010 da 2ª Câmara,

o Tribunal de Contas da União dá um parâmetro importante: se a contratação
emergencial demorar mais que trinta dias da ocorrência do fato que a
justifica, o TCU não considerará que existiu emergência, já que em
trinta dias teria sido possível realizar ao menos um convite, que suprisse ao menos
parte da necessidade, que a seguir poderia ser licitada em sua totalidade pela
modalidade adequada, se essa não for o próprio convite. Não quer dizer o TCU que irá
aceitar que contratação ocorrida em uma semana do fato será acatado como
emergencial, mas uma coisa é certa: passaram-se mais de 30 dias do fato,
então emergência não existiu. Esse dado do TCU, é claro, vale para a esfera federal
apenas, mas já é um importante parâmetro, porque com ele o TCU nos indica o que
entende como contratação emergencial em tempo razoável. (Grifamos.)
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Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 25/01/2019, às 08:12, 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
0492199 e o código CRC 2467A352.

0000385-77.2019.6.02.8000 0492199v42
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de janeiro de 2019.
Trata-se de proposição de aquisição emergencial de

material de higiene - papel higiênico e papel toalha, na
conformidade com a exposição de motivos apresentada
conjuntamente pela COMAP e SEALMOX (0488793).

Considerando o Parecer nº 136/2019 (0492199), da
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, faço retornar os
presentes autos eletrônicos à Secretaria da Administração,
para ciência e atendimento das recomendações insertas no
último parágrafo do referido pronunciamento, com máxima
urgência.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
25/01/2019, às 08:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0492427 e o código CRC 77A0683C.

0000385-77.2019.6.02.8000 0492427v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de janeiro de 2019.
 
 
À COMAP
 
Senhor Coordenador,
 
Tendo em vista o Parecer 136 (vide: letra "b" da

Conclusão), 0492199, encaminho os presentes autos para
elaboração do pertinente Termo de Referência e demais atos
necessários à breve publicação do edital de licitação,
considerando a aquisição pontual dos itens necessários à
urgente recomposição dos estoques. Para tanto, deverá ser
aproveitada a instrução veiculada no PA 0006778-
52.2018.6.02.8000.

Assim, a Unidade deverá juntar aos autos o termo
de referência para aquisição imediata dos itens (prazo de
entrega máximo de 10 dias), em quantitativo suficiente a
atender a demanda das unidades desta Justiça Eleitoral pelo
prazo de 3 (três) meses.

Juntado o TR (a cargo da SEALMOX), a SEIC
deverá, com base na instrução do citado PA 0006778-
52.2018.6.02.8000, estimar o valor da aquisição e remeter, de
pronto, os autos à COFIN, para necessária reserva de crédito.

Feita a reserva de crédito, os autos deverão seguir
à SLC, para elaborar a minuta do edital e remetê-lo à análise
da Assessoria Jurídica. 

Solicito que seja dada total prioridade ao trâmite do
presente feito, de tal forma que todas as operações acima
estejam concluídas até o próximo dia 29, terça-feira, para que
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viabilizemos a publicação do aviso de licitação até o dia 31 do
corrente.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/01/2019, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0492794 e o código CRC 19252299.

0000385-77.2019.6.02.8000 0492794v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

MINUTA - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

 

1. OBJETO – Aquisição de (XXX) pacotes de PAPEL HIGIÊNICO de primeira linha, folha
dupla, macio, absorvente, branco, picotado, biodegradável, não reciclado, em rolos
com no mínimo 10 cm x 30 m, em pacotes com 4 rolos, cada, fornecidos em fardos
com 16 pacotes, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, para
manutenção de suas atividades no exercício de 2019, em caráter de emergência pelo
período de (XXX) meses.

    1.1. A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com aquisição
imediata.

 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

     2.2 – Substituir às suas expensas
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.

    2.3 – 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.

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

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

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

               2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.

               2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde

               2.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)
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     2.6 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

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

     2.8 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

 

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

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

     3.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situado
na Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–
000, no horário das 08 às 18 horas de segunda a quinta e entre 8 e 12 horas às
sextas–feiras

 

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste
Tribunal, o material será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento.

 

5. 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:

     5.1 - 0,50% por dia
e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a
incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá
ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante no
item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

     5.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada
a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução
parcial do contrato;

     5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial
da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido no item 5.2;

     5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.

 

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei
8.666/1993
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As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma
isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato
celebrado.
 

6. - DO PAGAMENTO

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

     6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

     6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

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

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

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

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

VP = Valor da parcela a ser paga;

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

 

I = (TX/100)/365

I= (6/100)/365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS
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     7.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais
será exercida por servidores da Seção de Almoxarifado.

          7.1.1. O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade que esteja disponível
á época do recebimento do material sempre se fazendo auxiliar por unidade
competente, se necessário.

     7.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.

 

8. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Solicitamos os papéis higiênicos em
material biodegradável e com registro no Ministério da Saúde.

Documento assinado eletronicamente por NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR, Técnico
Judiciário, em 28/01/2019, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0493117 e o código CRC 7C54A241.

0000385-77.2019.6.02.8000 0493117v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

 

1. OBJETO – Aquisição de Papel Toalha e Papel higiênico , conforme especificado
em QUADRO ANEXO, visando atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na
manutenção de suas atividades durante o exercício de 2019, em caráter de
emergência, pelo período de 03 (TRÊS) meses.

1.1- A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, por item, com aquisição
imediata.

 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

2.2- Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no
prazo máximo de 03 (TRÊS) dias corridos.

2.3- 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.

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

 2.3.2- Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:

 2.3.2.1- especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade;

  2.3.2.2- registro no órgão competente, devidamente atualizado;

  2.3.2.3- registro no Ministério da Saúde;
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  2.3.2.4- número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).

2.4- Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

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

2.6- Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

 

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

3.1- O Prazo de entrega será de 10 (DEZ) dias corridos, contados do recebimento da
Nota de Empenho encaminhada por correio eletrônico (e–mail).

3.2- O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Avenida
Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08
às 18 horas, de segunda a quinta, e entre 8 e 12 horas às sextas–feiras.

 

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL - Será feita em até 2 (DOIS) dias úteis após o
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste
Tribunal, o material será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento.

 

5. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

5.1-  0,50% por dia
e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a
incidência a 5 (CINCO) dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante no item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

5.2- 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 (CINCO) dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato.

5.3-  7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido no item 5.2.

5.4- 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de 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

Termo de Referência SEALMOX 0493846         SEI 0000385-77.2019.6.02.8000 / pg. 34



isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato
celebrado.
 

 

6.  PAGAMENTO

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

6.2- Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.3- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

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

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

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

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

VP = Valor da parcela a ser paga;

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

 

I = (TX/100)/365

I= (6/100)/365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

7. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

7.1- A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais será
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exercida por servidores da Seção de Almoxarifado.

7.1.1- O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade que esteja em labor à
época do recebimento do material, sempre se fazendo auxiliar por unidade
competente, se necessário.

7.2- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.

 

8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Solicitamos os papéis higiênicos
confeccionados em material biodegradável e os papéis toalha confeccionados em 100%
fibra celulósica, ambos com registro no Ministério da Saúde.

 

 

 

QUADRO ANEXO I
ITEM MATERIAL QUANT. UNIDADE PEDIDO

1
PAPEL TOALHA EM BOBINA, picotado,
100% fibra celulósica, branco, medindo 20 cm
x 150 m.

1.110 BOBINA 1.110

2

PAPEL HIGIÊNICO de primeira linha, folha
dupla, macio, absorvente, branco, picotado,
biodegradável, não reciclado, em rolos com
no mínimo 10 cm x 30 m, podendo ser
apresentado em pacotes com 4 rolos OU
pacotes com 12 rolos, cada.

1.440
pacotes
c/ 04
rolos

OU

480
pacotes
c/ 12
rolos

PACOTE

1.440
pacotes
c/ 04
rolos OU

480
pacotes
c/ 12
rolos

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 29/01/2019, às 19:44, 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
0493846 e o código CRC 9B777C60.

0000385-77.2019.6.02.8000 0493846v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Memorando nº 93 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX
Maceió, 29 de janeiro de 2019.

Para: COMAP

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

 

Senhora Coordenadora,
 
Segue Termo de Referência referente à aquisição de

PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA, mediante aquisição imediata,
conforme delineado nestes autos, para que seja submetido à análise
e  aprovação do Sr. Secretário de Administração.

Solicito que desconsidere a MINUTA SEALMOX, evento
SEI nº 0493117.

Como justificativa do montante a ser adquirido, foram
utilizados por base de cálculo, para o consumo mensal, os dados
informados pela SEALMOX, no Gráfico de consumo, evento
SEI 0488789.

a) Para o item 1. PAPEL TOALHA, calculamos a média
aritmética dos meses de fornecimento regular em 2017 (janeiro,
fevereiro e outubro) e à media obtida, acrescemos 10% (dez por
cento), como margem de segurança.

b) Para o item 2. PAPEL HIGIÊNICO, calculamos a
média aritmética dos meses de fornecimento regular em 2018
(janeiro a outubro), e à média obtida, acrescemos 10% (dez por
cento), como margem de segurança.

Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 29/01/2019, às 19:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0493848 e o código CRC A151382B.
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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 janeiro de 2019.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho o Termo de Referência, 0493846,

referente à aquisição emergencial de papel toalha e papel
higiênico, para a análise de Vossa Senhoria e posterior
aprovação, caso seja de sua aquiescência.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 29/01/2019, às 19:56, 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
0493850 e o código CRC 0443B84C.

0000385-77.2019.6.02.8000 0493850v1
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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 janeiro de 2019.
Tomo ciência e aprovo o conteúdo do Termo de

Referência de evento 0493846, ao tempo em que devolvo o
feito a essa Coordenadoria para efeito do encaminhamento
veiculado no Despacho GSAD 0492427.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/01/2019, às 20:47, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0493853 e o código CRC 2914D656.

0000385-77.2019.6.02.8000 0493853v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

 

1. OBJETO – Aquisição de Papel Toalha e Papel higiênico , conforme especificado
em QUADRO ANEXO, visando atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na
manutenção de suas atividades durante o exercício de 2019, em caráter de
emergência, pelo período de 03 (TRÊS) meses.

1.1- A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, por item, com aquisição
imediata.

 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

2.2- Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no
prazo máximo de 03 (TRÊS) dias corridos.

2.3- 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.

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

 2.3.2- Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:

 2.3.2.1- especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade;

  2.3.2.2- registro no órgão competente, devidamente atualizado;

  2.3.2.3- registro no Ministério da Saúde;

  2.3.2.4- número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).
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2.4- Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

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

2.6- Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

 

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

3.1- O Prazo de entrega será de 10 (DEZ) dias corridos, contados do recebimento da
Nota de Empenho encaminhada por correio eletrônico (e–mail).

3.2- O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Avenida
Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08
às 18 horas, de segunda a quinta, e entre 8 e 12 horas às sextas–feiras.

 

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL - Será feita em até 2 (DOIS) dias úteis após o
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste
Tribunal, o material será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento.

 

5. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

5.1-  0,50% por dia
e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a
incidência a 5 (CINCO) dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante no item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

5.2- 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 (CINCO) dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato.

5.3-  7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido no item 5.2.

5.4- 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de 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.
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6.  PAGAMENTO

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

6.2- Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.3- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

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

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

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

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

VP = Valor da parcela a ser paga;

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

 

I = (TX/100)/365

I= (6/100)/365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

7. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

7.1- A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais será
exercida por servidores da Seção de Almoxarifado.
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7.1.1- O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade que esteja em labor à
época do recebimento do material, sempre se fazendo auxiliar por unidade
competente, se necessário.

7.2- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.

 

8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Solicitamos os papéis higiênicos
confeccionados em material biodegradável e os papéis toalha confeccionados em 100%
fibra celulósica, ambos com registro no Ministério da Saúde.

 

 

 

QUADRO ANEXO I

ITEM MATERIAL QUANT. UNIDADE PEDIDO

1 PAPEL TOALHA EM BOBINA, picotado, 100%
fibra celulósica, branco, medindo 20 cm x 200 m. 1.110 BOBINA 1.110

2

PAPEL HIGIÊNICO de primeira linha, folha dupla,
macio, absorvente, branco, picotado,
biodegradável, não reciclado, em rolos com no
mínimo 10 cm x 30 m, podendo ser apresentado
em pacotes com 4 rolos OU pacotes com 12
rolos, cada.

1.440
pacotes
c/ 04
rolos

OU

480
pacotes
c/ 12
rolos

PACOTE

1.440
pacotes
c/ 04
rolos
OU

480
pacotes
c/ 12
rolos

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 30/01/2019, às 11:19, 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
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de janeiro de 2019.
Sra. Coordenadora, 
Segue Termo de Referência atualizado, conforme

orientação de V. Sª, para nova apreciação e posterior
aprovação do Sr. Secretário de Administração.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 30/01/2019, às 11:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0493982 e o código CRC 15D515FA.

0000385-77.2019.6.02.8000 0493982v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de janeiro de 2019.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
No Termo de Referência 0493846, aprovado por

Vossa Senhoria no Despacho SAD 0493853, foi necessário
alterar a metragem do papel toalha em bobina, de 150 para
200 metros.

 
Tal alteração se fez necessária para que se pudesse

aproveitar a cotação de preços realizada no Procedimento SEI
n º 0006778-52.2018.6.02.8000, onde o referido item foi
cotado com esta especificação.

 
Por fim, encaminho os presentes autos para ciência

da alteração realizada, bem como para a ratificação do Termo
de Referência atualizado, 0493980.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 30/01/2019, às 12:18, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0493985 e o código CRC CE2EA7E7.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de janeiro de 2019.
Tomo ciência e expresso minha anuência com a

alteração do TR noticiada no Despacho COMAP 0493985.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/01/2019, às 13:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0494099 e o código CRC 0EA9D2D1.

0000385-77.2019.6.02.8000 0494099v1
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

PA Nº 0000385-77.2019 Unidade 1 1.110

Objeto – CATMAT nº 334178 Papel Toalha em rolo

Fontes de Consulta

Relatório Bpreços. Doc. (0490771) 58,18 -3,48 Não aplicável

Relatório Bpreços. Doc. (0490771) 60,60 -1,06 Não aplicável

Relatório Bpreços. Doc. (0490771) 55,97 -5,69 Não aplicável

Relatório Bpreços. Doc. (0490771) 73,07 11,41 Não aplicável

Relatório Bpreços. Doc. (0490771) 54,72 -6,94 Não aplicável

Relatório Bpreços. Doc. (0490771) 77,00 15,34 Não aplicável

Relatório Bpreços. Doc. (0490771) 52,06 -9,60 Não aplicável

14,40%

A Planilha  pode ser utilizada 61,66 8,88 Não aplicável

Q = quantidade de valores obtidos     7 Total Estimado

10,28 11.410,80

0

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 

desvio padrão acima 
da média dos 

valores obtidos 

Obs: preços cotados de pacotes com 6 
unidades

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

 o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido 
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos 

apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou 
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o 
critério da média ajustada, definindo a Média 
dos elementos do subconjunto para cálculo 

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)

Preço unitário 
do rolo/bobina
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

PA Nº 0000385-77.2019 Unidade 1 1.440

Objeto – CATMAT nº 238338 Papel higiênico – pacotes com 4 rolos

Fontes de Consulta

Relatório Bpreços. Doc. (0490771) 4,75 0,04 Não aplicável

Relatório Bpreços. Doc. (0490771) 4,53 -0,18 Não aplicável

Relatório Bpreços. Doc. (0490771) 4,85 0,14 Não aplicável

Relatório Bpreços. Doc. (0490771) 5,00 0,29 Não aplicável

Relatório Bpreços. Doc. (0490771) 4,10 -0,61 Não aplicável

Relatório Bpreços. Doc. (0490771) 3,79 -0,92 Não aplicável

Relatório Bpreços. Doc. (0490771) 6,14 1,43 Não aplicável

Relatório Bpreços. Doc. (0490771) 3,50 -1,21 Não aplicável

Relatório Bpreços. Doc. (0490771) 5,00 0,29 Não aplicável

Relatório Bpreços. Doc. (0490771) 5,48 0,77 Não aplicável

15,79%

A Planilha  pode ser utilizada 4,71 0,74 Não aplicável

Q = quantidade de valores obtidos     10 Total Estimado

4,71 6.782,40

0

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 

desvio padrão acima 
da média dos 

valores obtidos 

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

 o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido 
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos 

apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou 
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o 
critério da média ajustada, definindo a Média 
dos elementos do subconjunto para cálculo 

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)

Valor do Pacote 
com 4 rolos
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 655 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Veio o procedimento a esta Seção de Instrução de

Contrataçoes - SEIC para estimativa do preço da contratação de
papel toalha e papel higiênico, conforme Termo de Referência
0493980.

Atendendo determinação da SAD constante do despacho
GSAD 0492794, estimamos o valor da contratação com base na
instrução do PA 0006778-52.2018.6.02.8000, conforme Planilhas de
Estimativa de Preços 0494117 e 0494120, totalizando o valor de R$
18.193,20 (dezoito mil, cento e noventa e três reais e vinte centavos)
para a aquisição.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Chefe de
Seção Substituto, em 30/01/2019, às 14:21, 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
0494122 e o código CRC D16085C8.

0000385-77.2019.6.02.8000 0494122v5
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 
 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22001188 
  

PROCESSO SEI Nº: 0000385-77.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Data: xx de xxxx de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 
Local: http://www.comprasnet.gov.br 

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material de 
consumo – papel toalha  e papel higiênico, tudo de acordo com requisição promovida 
pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, 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 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, o Decreto nº  7.746/2012 com as atualizações do 
Decreto nº 9.178/2017, 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 - – 
papel toalha  e papel higiênico, conforme especificações constantes no Anexo I deste 
Edital. 
  
2 – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  
 
2.1.     As entregas deverão ser feitas em até 10 (dez) dias corridos, a partir do 
recebimento da Nota Empenho,  na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada na 
Avenida Menino Marcelo, 7.200-D – Serraria (em frente à SAMU), Maceió/AL, CEP 57046–
000, no horário de 8h às 18hs de segunda-feira  a quinta-feira, e entre 8h e 12h às 
sextas-feiras. 
   
3 – DA PARTICIPAÇÃO 
                                                                                                                                                             
3.1.    Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF), 
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habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais 
exigências deste Edital e seus anexos. 
 
3.2.   Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e 
que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório. 
 

3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.  

 
3.3.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do 
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma 
legal. 
 
3.4.  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob 
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas 
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos da punição; 
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;  
 
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País; 
 
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo 
com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de 
Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005). 
 
4.2.  O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima 
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
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Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para 
fins de habilitação. 
 
4.3.  O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para 
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, 
criado quando do credenciamento supracitado.  
 
4.4.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, §6º, do Decreto nº 
5.450/2005). 
 
4.5.  O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 
3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1.  O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, 
assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (art. 13, inciso III, do Decreto 
nº 5.450/2005). 
 
5.2.   Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.3.  A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do 
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da 
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora 
marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 
5.3.1       Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.4.   Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do 
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, 
observado o disposto no item 5.7 deste Edital; 
b) descrição do item ofertado, de acordo com o Anexo I deste Edital. 

 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que 
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a descrição complementar não contrarie as especificações constantes neste 
Edital, sob pena de desclassificação. 
 
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo 
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital. 

 
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais 
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas 
para efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o 
proponente na execução contratual. 

 
5.4.3.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer 
outro dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará 
na proposta ajustada encaminhada nos termos do item 5.12. 
 
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto 
ofertado. 

 
5.5.    As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das 
mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 
5.6.   Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, 
embalagens, frete etc. 
 
5.7.   O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como 
válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
5.8.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 
desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
5.9.   Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição 
ou encargo. 
 
5.10.  Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão 
de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
5.11.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
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Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição 
que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste Edital. 
 
5.12.  A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, 
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo 
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, 
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. 
 
6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1.   O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, 
via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais 
deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente 
edital. 
 
6.2.   As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital 
ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente 
desclassificadas pelo pregoeiro. 
 
6.2.1.  A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes. 
 
6.3.   O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
 
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1.   Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados 
do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 

7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor total do item ofertado. 
 
7.2.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e 
as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3.  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
7.4.   Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
7.5.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
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7.6.   No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para 
a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no 
certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

7.6.1.  Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 
10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício 
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado 
para divulgação deste certame licitatório. 

 
7.7.  A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
7.8.  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 
previstas neste Edital. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
8.1.  O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do 
menor preço, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
8.2. Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limite 
máximo os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de 
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, de R$ 11.410,80 (onze mil, 
quatrocentos  e dez reais e oitenta centavos) para o item 1 e de R$ 6.782,40  (seis mil, 
setecentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) para o item 2, que representam 
uma média das várias propostas coletadas no mercado, e que, de modo algum, 
vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços 
inferiores. 
 
8.3.  Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor 
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
8.4.  Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado 
de julgamento das Propostas de Preços. 
  
8.5.  Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance 
que atenda ao edital. 
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8.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar 
com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 

9 – DA HABILITAÇÃO 
 
9.1.  A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o 
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, 
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio 
de extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por 
se tratar de aquisição de material. 

 
a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório 
com data de validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento 
do licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou 
abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via 
Sistema Comprasnet. 
 

b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de 
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em 
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
  
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema 
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 
5.5. deste Edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à 
habilitação da empresa; 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze 
anos;  
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta; e 
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte.  

 
9.2. No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, 
o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da 
contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria 
Geral da União, disponível no Portal da Transparência 
(http://www.portaltransparencia.gov.br).  
 
9.3.  Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado 
em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) 
horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, 
comprovando sua idoneidade. 
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9.3.1. 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. 

 
9.4.   A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente, 
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação, 
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do 
Decreto nº 8.538/2015. 

 
9.4.1.    Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal 
quando da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco 
dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a 
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
9.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização 
fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. 
 
9.4.3       A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, 
a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

 
9.4.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá 
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3. 
 
9.4.5.     A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 
9.4.1. e 9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à 
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, ou revogar a licitação. 

 
9.5.  Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 9.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
9.6.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
9.7.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
9.8.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos 
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
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10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a 
peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração 
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro 
horas). 
 
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e 
publicada nova data para realização do certame. 
 

10.2.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados 
à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a 
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br. 
 
11 - DOS RECURSOS 
 
11.1.  Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao 
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
11.2.  O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema 
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
11.3.  Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de 
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do 
recurso, no prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais 
licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual 
prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a 
sua decisão à autoridade competente. 
 
11.4.  O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos 
que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
11.5.  A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação 
do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 
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12.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente 
e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
12.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do art. 6º, 
inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 
 
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
13.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
14 – DA CONTRATAÇÃO 
 
14.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, inclusive 
marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este edital 
e seus anexos. 
 
14.2.  O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
14.3.  Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 
 
14.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou 
se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para celebrar o 
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
 
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
15.1. A entrega do material deverá ocorrer em até 10 (dez) dias corridos,  a partir 
do recebimento da Nota de Empenho por e-mail, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, 
situada na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D, Serraria (em frente à 
SAMU), CEP 57046-000, Maceió/AL, telefone: (82) 3328-1947, no horário de 8h às 18hs 
de segunda-feira  a quinta-feira , e entre 8h e 12h às sextas-feiras, para aceitação e 
consequente recebimento do objeto licitado. 
 
15.2.  Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e nos 
termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e 
consequente aceitação. 
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15.3.   O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
15.4.   O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório 
do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo 
de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
15.5.   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
15.6.   O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
15.7.      O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 16. 
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame 
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
16.2. 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. 
 
16.3. 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. 
 
16.4. O licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará sujeita a 
aplicação multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos 
a seguir: 
 

a) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em 
atraso injustificado, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto) 
dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) 
objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo 
da rescisão unilateral da avença; 
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b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, 
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, 
limitada a incidência a 5 (cinco) dias de atraso injustificado. Após o 5º (quinto) 
dia será considerada inexecução parcial do contrato;  

 
c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do 
objeto por período superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a 
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea 
“b”; 
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho; 
 
16.4.1.  As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando 
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% 
(dez por cento) do valor total do contrato celebrado. 
 

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

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

 
16.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
16.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
17 – DO PAGAMENTO 
 
17.1.   O pagamento será efetuado, em parcelas, por pedido, mediante ordem 
bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento 
definitivo da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pela gestão contratual. 
 
17.2.   Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
17.3.   Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
 
17.4.   O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
17.5.   Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam 
as retenções de que trata o item anterior. 
 
17.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 

 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
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I = (TX/100)        I= (6/100)     I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
18.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2018, 
alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30 
(Material de Consumo). 
 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
19.1.  São obrigações do Contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital; 
 
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do 
material; e 
 
c) Fiscalizar a execução do contrato. 

 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

2.1. São obrigações da contratada: 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com este  edital 
de licitação e seus  anexos; 

b)  Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 03 (três) dias corridos; 

c) Acondicionar o material/produto objeto deste edital, 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) Entregar os produtos embalados em embalagens contendo todas as informações 
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por 
órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

e) Entregar os produtos contendo em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 
informações: 

 e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 
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 e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 

 e.3) registro no Ministério da Saúde; 

 e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

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

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

h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 

 
j) 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 dos serviços objeto da contratação; 

 
k) 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; 

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

 
m) 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. 

 

21 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 

21.1.       Quanto ao item 1, os papeis toalhas deverão confeccionados em 100% fibra 
celulósica, quanto ao item 2,  os papéis higiênicos deverão ser confeccionados em 
material biodegradável, ambos com registro no Ministério da Saúde. 

 

22 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
22.1.  É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, 
no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da 
legislação vigente. 
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22.2.  As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
22.3.   As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
22.4.  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. 
 
22.5.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
22.6.  No julgamento da habilitação e das propostas, 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. 
 
22.7.  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
 
22.8.       Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado 
neste edital. 
 
22.9.   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. 
 
22.10.   Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/Distrito Federal, 
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação 
relativa ao certame. 
 
22.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 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 22.9, 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: 
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ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I - Descrição dos Itens e Quantitativo; 

 
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação. 
 

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, xx de janeiro de 2019. 

 
 Ingrid Pereira de Lima Araújo 

Chefe da Seção de Licitações e Contratos  
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 

 
  

1. OBJETO – Aquisição de Papel Toalha e Papel higiênico, conforme especificado 
em QUADRO ANEXO, visando atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na 
manutenção de suas atividades durante o exercício de 2019, em caráter de 
emergência, pelo período de 03 (TRÊS) meses. 

1.1- A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, por item, com aquisição 
imediata. 

  

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

2.2- Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 03 (TRÊS) dias corridos. 

2.3- 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. 

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

 2.3.2- Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 
informações: 

 2.3.2.1- especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 

  2.3.2.2- registro no órgão competente, devidamente atualizado; 

  2.3.2.3- registro no Ministério da Saúde; 

  2.3.2.4- número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 
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2.4- Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. 

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

2.6- Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

  

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

3.1- O Prazo de entrega será de 10 (DEZ) dias corridos, contados do recebimento da 
Nota de Empenho encaminhada por correio eletrônico (e–mail). 

3.2- O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Avenida 
Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 
às 18 horas, de segunda a quinta, e entre 8 e 12 horas às sextas–feiras. 

  

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL - Será feita em até 2 (DOIS) dias úteis após o 
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste 
Tribunal, o material será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento. 

  

5. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

5.1-  0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, 
limitada a incidência a 5 (CINCO) dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da 
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante no item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

5.2- 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o 
prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a 
incidência a 5 (CINCO) dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada 
inexecução parcial do contrato. 

5.3-  7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido no item 5.2. 
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5.4- 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. 
  

  

6.  PAGAMENTO 

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

6.2- Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

6.3- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

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

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

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

 EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

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

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
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 I = (TX/100)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

  

7. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

7.1- A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais será 
exercida por servidores da Seção de Almoxarifado. 

7.1.1- O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade que esteja em labor à época 
do recebimento do material, sempre se fazendo auxiliar por unidade competente, se 
necessário. 

7.2- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado 
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 

  

8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Solicitamos os papéis higiênicos confeccionados 
em material biodegradável e os papéis toalha confeccionados em 100% fibra celulósica, 
ambos com registro no Ministério da Saúde. 
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Anexo I-A 

Descrição dos Itens e Quantitativo 

  

ITEM MATERIAL QUANT. UNIDADE 

1 

PAPEL TOALHA EM BOBINA, picotado, 

100% fibra celulósica, branco, medindo 20 cm x 

200 m. 

1.110 BOBINA 

2 

PAPEL HIGIÊNICO de primeira linha, folha 

dupla, macio, absorvente, branco, picotado, 

biodegradável, não reciclado, em rolos com no 

mínimo 10 cm x 30 m, podendo ser apresentado 

em pacotes com 4 rolos OU pacotes com 12 

rolos, cada. 

1.440 pacotes 

c/ 04 rolos 

 

 

Poderão ser 

entregues 480 

pacotes c/ 12 

rolos. 

PACOTE 

COM 4 

ROLOS 
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ANEXO II 

 
PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

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

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

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

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

Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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INFORMAÇÃO Nº 656 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À AJ-DG

 

Sr. Assessor,

 

Vieram-me os autos para elaboração de minuta de edital visando à aquisição de material
de consumo – papel toalha e papel higiênico.

 

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
da aquisição.

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, encaminhamos os autos para que análise da minuta do edital.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 30/01/2019, às 14:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 30/01/2019, às 14:10, 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
0494130 e o código CRC CF70DBCC.

0000385-77.2019.6.02.8000 0494130v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de janeiro de 2019.
 
 
À COFIN
 
Senhor Coordenador
 
Encaminho os presentes autos para a respectiva

reserva de crédito, conforme determinado no Despacho GSAD
0492794.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 30/01/2019, às 14:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0494167 e o código CRC F4DC811F.

0000385-77.2019.6.02.8000 0494167v1
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  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________

  30/01/19  16:24                                      USUARIO : ESMERALDO      

  DATA EMISSAO    : 30Jan19                            NUMERO  : 2019PE000033   

  DATA LIMITE     : 31Dez19                                                     

  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             

  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   

  FAVORECIDO      :                                                             

  TAXA CAMBIAL    :                                                             

                                                                                

                                                                                

  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       

  UA SEALMOX. RESERVA DE CRÉDITO PARA COMPRA DE PAPEL HIGIÊNICO E PAPEL TOALHA. 

  PROC 0000385-77.2019.6.02.8000                                                

                                                                                

                                                                                

  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R

  401081  1 084621  0100000000 339030        AOSA MATLIM               18.193,20

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  LANCADO POR : 88946568453 - ESMERALDO            UG : 070011   30Jan19   16:23

  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 33-2019

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 30/01/2019, às 16:10, 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
0494255 e o código CRC E547790E.
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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 : 0000385-77.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : PREGÃO ELETRÔNICO - MATERIAL DE LIMPEZA

 

Parecer nº 171 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

 
Trata-se de pretensão de aquisição de material de

consumo (papel toalha e papel higiênico),  visando atender às
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de
suas atividades durante o exercício de 2019, pelo período de
03 (três) meses.

 

2. DO PROCEDIMENTO

 
O presente procedimento foi inaugurado com o

intuito de  adquirir imediata e emergencialmente os
itens:  1.400 pacotes de papel higiênico e 1.000 rolos de
papel toalha com 200 metros para suprir ao menos o
período de 3 meses, tanto para a Sede quanto para os
Cartórios Eleitorais, em razão da descontinuidade no
fornecimento, conforme justificado pela SEALMOX (0488793).

Tendo em vista a proposição referida, na forma
proposta pela COMAP/SEALMOX (0488793), esta Assessoria
Jurídica consultou a SAD acerca do exaurimento de
possibilidade de adesão a eventuais atas de registro de
preços, no âmbito federal, na forma da legislação de regência,
utilizando-se o Comprasnet (0492046).

Em resposta, a SAD reportou-se aos
pronunciamentos da SEALMOX/COMAP, veiculados nos
despachos 0488793 e 0489897, para esclarecer que: "mesmo
na hipótese de vir a ser encontratada uma ata de registro de
preços em nova busca, a compra emergencial sugerida nestes
autos tem o propósito de suprir de imediato a carência do
material em nosso estoque, de tal forma que possível adesão
não teria o condão de atender a demanda do Órgão neste
momento, tendo em vista a situação destacada no Despacho
GSAD 0490761."

Por meio do Parecer 136 (0492199), esta Assessoria
Jurídica sugeriu:

a)  que se exaurisse a possibilidade de
adesão a eventuais atas de registro de
preços, conforme sugerido no
evento  0492046;
b) que, considerando que o procedimento
licitatório ora em fase interna de licitação
visa ao estabelecimento de atas de
registro de preços (de trâmite interno e
externo sabidamente mais alongado),  que
se ponderasse sobre a deflagração
imediata e paralela de outra licitação para
pronta aquisição desses dois
produtos, aproveitando-se os elementos lá
constantes.
 

 Foi, então elaborado o Termo de Referência
(0493846), cuja aprovação foi efetuada pelo Senhor Secretário
de Administração, no evento SEI 0493853. Sua versão
atualizada (0493980) foi ratificada no evento 0494099 e
norteou a elaboração da minuta do edital que ora se analisa
(0494129).

A SLC/COMAP elaborou minuta de edital, cf.
evento 0494129. No evento 0494130, tem-se a justificativa da
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SLC/COMAP acerca da adoção da previsão de exclusividade
de participação para microempresas e empresas de pequeno
porte, conforme disciplina veiculada na LC nº 123/2006 e
Decreto nº 6.204/2007, bem como acerca da divulgação no
edital dos preços orçados pela administração, seguindo
entendimento do TCU, exarado no Acórdão nº 2.166/2014 –
Plenário.

Finalmente, os autos vieram a esta Assessoria
Jurídica  para emissão de parecer, ex vi parágrafo único do
art. 38 da Lei nº 8.666/93 c/c  o art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17. 

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, a cargo das
unidades competentes,  passamos a opinar nos termos que
seguem, quanto aos aspectos jurídicos.

 
3. 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 5.450/05, 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 o § 1º do art. 2º do
Decreto nº 5.450/05, 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, como parece ser o
presente caso.

Dessa forma, tem-se que o objeto da presente
licitação é passível de aquisição via pregão, existindo a
possibilidade jurídica de utilização dessa modalidade ao
certame em tela, registrando-se, ainda, que todos os atos da
fase interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto n.º 5.450/05, foram
devidamente observados.

Frise-se, também, que o presente procedimento
contém quase todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 30 do Decreto nº 5.450/05, quais sejam, a
justificativa da contratação, o termo de referência, a planilha
de custo 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, pendente 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 preceitua o art. 14 do
Decreto nº 5.450/05; que é objetivo o critério de julgamento
adotado, havendo regular previsão das fases do procedimento
licitatório e que os anexos do edital estão de acordo com as
exigências legais.

Da mesma forma, encontra-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a previsão de
exclusividade de participação na licitação para microempresas
e empresas de pequeno porte.  

 
4. 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 relativa ao Anexo I: Licitação –
modalidade Pregão Eletrônico – Aplicável a bens e serviços,
exceto os referentes à tecnologia da informação e a obras e
serviços de engenharia. 

 
LISTA DE VERIFICAÇÃO dos atos administrativos

e documentos prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93
(esta, aplicada subsidiariamente) e no Decreto nº 5.450/05,
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necessários à instrução da fase interna do procedimento
licitatório na modalidade pregão, no formato eletrônico.

 
 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

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?  Esclarecer

TERMO DE REFERÊNCIA

3 O Termo de Referência contém justificativa da necessidade pública que demanda a futura contratação? SIM 0493980

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

13
As quantidades mínimas exigidas para comprovação da capacitação técnico operacional estão
devidamente justificadas em face da natureza e da complexidade do objeto? Foram fixadas em percentuais
razoáveis e justificados?

N/A  

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

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

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

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

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  

22 O Termo de Referência contempla requisitos de sustentabilidade? SIM  

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente? SIM
0493853 e 
0494099

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM

Aproveitada dos
autos do PA
0006778-
52.2018.6.02.8000

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

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços encontrados? SIM
0494117
0494120

27 A Seção de Compras analisou os preços encontrados na pesquisa ou submeteu ao exame da SIM
Nos autos do
PA 0006778-
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27 unidade demandante, conforme o caso? SIM PA 0006778-
52.2018.6.02.8000

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 0494129

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

30
A minuta do edital contém previsão de direito de preferência e de saneamento às entidades
preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa), limitado, no caso de empate, às propostas
superiores em até 5% do menor preço cotado?

N/A  

31

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

N/A  

32
A minuta do edital contém disciplina para a hipótese de desenquadramento da situação de
entidade preferencial em razão do valor da contratação (caso previsto o tratamento favorecido e
diferenciado)?

N/A  

Competitividade

33
Os autos do processo administrativo estão instruídos com justificativas adequadas e razoáveis
para todas as exigências que tenham potencial para reduzir o universo de fornecedores
interessados em participar da licitação?

SIM  

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

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  

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

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

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

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

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

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

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43 A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente estabelece prazo razoável (não exíguo) para
início da prestação de serviços? SIM 0492256

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  

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

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  

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

 
SIM

 

48
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém norma estabelecendo, para a fornecedora
obrigação de prestar garantia de execução do contrato? (A decisão compete à autoridade que ordenar a
despesa).

NÃO  

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

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? SIM irreajustável

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 dispõem sobre margem de preferência foram observadas?
Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.

 N/A  
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54
Em face do valor estimado do objeto, foi verificada a possibilidade de a licitação ser exclusiva para
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas?
Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº 8.538/15 e art. 34 da Lei nº 11.488/07

SIM 0492257

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

56
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital e seus anexos pela assessoria jurídica?
Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93

 Em curso

57
Consta a autorização da autoridade competente para a abertura da fase externa da licitação?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V, do Decreto 5.450/05

 Próxima fase

58
Consta a publicação do aviso de edital?
Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17 do Decreto nº 5.450/05

 Próxima fase

59
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?
Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, arts. 9º, VI, 10, 11, 12 e 30, VI, do Decreto nº 5.450/05

 Próxima fase

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

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

 
0494253

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   

 

5. CONCLUSÃO

 
Pelo exposto, convém trazer aos autos a informação

requerida no  item 2  da tabela anterior.
 
Além disso, quanto à minuta analisada, algumas

alterações fazem-se necessárias:
 
a) adequar o prazo previsto no item 15.4, da minuta

do edital ao prazo estipulado no item 4 do Termo de
Referência - 2 (dois) dias;

b) excluir a expressão "em caráter de emergência"
do item 1 do Termo de Referência;

c) verificar a pertinência da exigência prevista no
item 21.1 do edital e 8 do Termo de Referência, sobre a
necessidade de registro no Ministério da Saúde para ambos os
itens que se pretende adquirir (vide também itens 20, 20.1,
e.3 do edital e 2.3.2.3 do Termo de Referência);

d) renumerar o item 2.1 da seção 20 do edital.
 
À SAD, para aperfeiçoamento da instrução. 
 
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 30/01/2019, às 15:59, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 30/01/2019, às 16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0494264 e o código CRC C0FF5972.

0000385-77.2019.6.02.8000 0494264v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de janeiro de 2019.
À COMAP para, por meio de suas unidades

administrativas - SEALMOX e SLC -, atenderem às diligências
solicitadas pelo ilustre Assessor Jurídico no evento 0494264;
após, retornarem os autos àquela assessoria.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/01/2019, às 17:09, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0494342 e o código CRC 970EC23F.

0000385-77.2019.6.02.8000 0494342v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de janeiro de 2019.
À COMAP,
Retorno os autos eletrônicos com a providência do

despacho COMAP (0494167), evento (0494253).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 30/01/2019, às 16:37, 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
0494348 e o código CRC C80D8267.

0000385-77.2019.6.02.8000 0494348v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA

 

1. OBJETO – Aquisição de Papel Toalha e Papel higiênico , conforme especificado
em QUADRO ANEXO, visando atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na
manutenção de suas atividades durante o exercício de 2019, pelo período de 03 (TRÊS)
meses.

1.1- A presente aquisição faz parte do planejamento de aquisições, por serem itens
essenciais de higiene, e deve ocorrer através de pregão eletrônico, por item, com
aquisição imediata.

 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

2.2- Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no
prazo máximo de 03 (TRÊS) dias corridos.

2.3- 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.

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

 2.3.2- Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:

 2.3.2.1- especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade;

  2.3.2.2- registro no órgão competente, devidamente atualizado;  

  2.3.2.3- número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).

2.4- Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
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expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

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

2.6- Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

 

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

3.1- O Prazo de entrega será de 10 (DEZ) dias corridos, contados do recebimento da
Nota de Empenho encaminhada por correio eletrônico (e–mail).

3.2- O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Avenida
Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08
às 18 horas, de segunda a quinta, e entre 8 e 12 horas às sextas–feiras.

 

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL - Será feita em até 2 (DOIS) dias úteis após o
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste
Tribunal, o material será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento.

 

5. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

5.1-  0,50% por dia
e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a
incidência a 5 (CINCO) dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração,
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa
constante no item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.

5.2- 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso
o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a
incidência a 5 (CINCO) dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada
inexecução parcial do contrato.

5.3-  7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso
injustificado estabelecido no item 5.2.

5.4- 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de 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.
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6.  PAGAMENTO

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

6.2- Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.3- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

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

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

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

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

VP = Valor da parcela a ser paga;

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

 

I = (TX/100)/365

I= (6/100)/365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

7. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

7.1- A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais será
exercida por servidores da Seção de Almoxarifado.

7.1.1- O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade que esteja em labor à
época do recebimento do material, sempre se fazendo auxiliar por unidade
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competente, se necessário.

7.2- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou
convenientes.

 

8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Solicitamos os papéis higiênicos
confeccionados em material biodegradável e os papéis toalha confeccionados em 100%
fibra celulósica. 

 

 

QUADRO ANEXO I

ITEM MATERIAL QUANT. UNIDADE PEDIDO

1 PAPEL TOALHA EM BOBINA, picotado, 100%
fibra celulósica, branco, medindo 20 cm x 200 m. 1.110 BOBINA 1.110

2

PAPEL HIGIÊNICO de primeira linha, folha dupla,
macio, absorvente, branco, picotado,
biodegradável, não reciclado, em rolos com no
mínimo 10 cm x 30 m, podendo ser apresentado
em pacotes com 4 rolos OU pacotes com 12
rolos, cada.

1.440
pacotes
c/ 04
rolos

OU

480
pacotes
c/ 12
rolos

PACOTE

1.440
pacotes
c/ 04
rolos
OU

480
pacotes
c/ 12
rolos

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 30/01/2019, às 18:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0494400 e o código CRC 596A7DCA.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 667 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX

Sra. Coordenadora,
 
Segue o TR após as devidas alterações.
Em observação ao item 2, da tabela de verificações AJ-DG,

informamos que a  presente aquisição faz parte do planejamento de
aquisições, por ser item de higiene essencial e pretende atender
à necessidade de consumo do Órgão, pelos próximos 3 meses.

Efetuamos alterações nos itens 8. e 2.3.2.3. do TR, conforme
observações do Parecer 171 AJ-DG, por entender desnecessárias as exigências
do TR.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 30/01/2019, às 18:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0494435 e o código CRC 5180247D.

0000385-77.2019.6.02.8000 0494435v3
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 
 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22001188 
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO SEI Nº: 0000385-77.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Data: xx de xxxx de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 
Local: http://www.comprasnet.gov.br 

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material de 
consumo – papel toalha  e papel higiênico, tudo de acordo com requisição promovida 
pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, 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 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, o Decreto nº  7.746/2012 com as atualizações do 
Decreto nº 9.178/2017, 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 - – 
papel toalha  e papel higiênico, conforme especificações constantes no Anexo I deste 
Edital. 
  
2 – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  
 
2.1.     As entregas deverão ser feitas em até 10 (dez) dias corridos, a partir do 
recebimento da Nota Empenho, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada na 
Avenida Menino Marcelo, 7.200-D – Serraria (em frente à SAMU), Maceió/AL, CEP 57046–
000, no horário de 8h as 18hs de segunda-feira a quinta-feira, e entre 8h e 12h as 
sextas-feiras. 
   
3 – DA PARTICIPAÇÃO 
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 
 

3.1.    Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF), 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais 
exigências deste Edital e seus anexos. 
 
3.2.   Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e 
que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório. 
 

3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.  

 
3.3.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do 
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma 
legal. 
 
3.4.  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob 
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas 
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos da punição; 
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;  
 
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País; 
 
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo 
com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de 
Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005). 
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4.2.  O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima 
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para 
fins de habilitação. 
 
4.3.  O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para 
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, 
criado quando do credenciamento supracitado.  
 
4.4.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, §6º, do Decreto nº 
5.450/2005). 
 
4.5.  O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 
3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1.  O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, 
assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (art. 13, inciso III, do Decreto 
nº 5.450/2005). 
 
5.2.   Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.3.  A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do 
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da 
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora 
marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 
5.3.1       Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.4.   Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do 
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, 
observado o disposto no item 5.7 deste Edital; 
b) descrição do item ofertado, de acordo com o Anexo I deste Edital. 
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5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que 
a descrição complementar não contrarie as especificações constantes neste 
Edital, sob pena de desclassificação. 
 
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo 
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital. 

 
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais 
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas 
para efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o 
proponente na execução contratual. 

 
5.4.3.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer 
outro dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará 
na proposta ajustada encaminhada nos termos do item 5.12. 
 
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto 
ofertado. 

 
5.5.    As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das 
mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 
5.6.   Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, 
embalagens, frete etc. 
 
5.7.   O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como 
válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
5.8.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 
desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
5.9.   Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição 
ou encargo. 
 
5.10.  Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão 
de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
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5.11.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição 
que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste Edital. 
 
5.12.  A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, 
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo 
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, 
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. 
 
6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1.   O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, 
via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais 
deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente 
edital. 
 
6.2.   As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital 
ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente 
desclassificadas pelo pregoeiro. 
 
6.2.1.  A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes. 
 
6.3.   O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
 
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1.   Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados 
do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 

7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor total do item ofertado. 
 
7.2.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e 
as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3.  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
7.4.   Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
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7.5.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
7.6.   No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para 
a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no 
certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

7.6.1.  Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 
10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício 
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado 
para divulgação deste certame licitatório. 

 
7.7.  A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
7.8.  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 
previstas neste Edital. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
8.1.  O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do 
menor preço, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
8.2. Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limite 
máximo os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de 
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, de R$ 11.410,80 (onze mil, 
quatrocentos  e dez reais e oitenta centavos) para o item 1 e de R$ 6.782,40  (seis mil, 
setecentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) para o item 2, que representam 
uma média das várias propostas coletadas no mercado, e que, de modo algum, 
vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços 
inferiores. 
 
8.3.  Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor 
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
8.4.  Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado 
de julgamento das Propostas de Preços. 
  
8.5.  Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem 
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de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance 
que atenda ao edital. 
 

8.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar 
com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 

9 – DA HABILITAÇÃO 
 
9.1.  A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o 
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, 
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio 
de extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por 
se tratar de aquisição de material. 

 
a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório 
com data de validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento 
do licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou 
abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via 
Sistema Comprasnet. 
 

b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de 
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em 
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
  
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema 
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 
5.5. deste Edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à 
habilitação da empresa; 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze 
anos;  
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta; e 
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte.  

 
9.2. No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, 
o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da 
contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria 
Geral da União, disponível no Portal da Transparência 
(http://www.portaltransparencia.gov.br).  
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9.3.  Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado 
em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) 
horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, 
comprovando sua idoneidade. 
 

9.3.1. 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. 

 
9.4.   A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente, 
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação, 
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do 
Decreto nº 8.538/2015. 

 
9.4.1.    Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal 
quando da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco 
dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a 
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
9.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização 
fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. 
 
9.4.3       A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, 
a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

 
9.4.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá 
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3. 
 
9.4.5.     A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 
9.4.1. e 9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à 
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, ou revogar a licitação. 

 
9.5.  Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 9.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
9.6.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
9.7.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
9.8.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos 
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
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10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a 
peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração 
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro 
horas). 
 
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e 
publicada nova data para realização do certame. 
 

10.2.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados 
à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a 
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br. 
 
11 - DOS RECURSOS 
 
11.1.  Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao 
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
11.2.  O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema 
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
11.3.  Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de 
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do 
recurso, no prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais 
licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual 
prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a 
sua decisão à autoridade competente. 
 
11.4.  O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos 
que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
11.5.  A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação 
do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
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12.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 
 
12.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente 
e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
12.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do art. 6º, 
inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 
 
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
13.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
14 – DA CONTRATAÇÃO 
 
14.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, inclusive 
marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este edital 
e seus anexos. 
 
14.2.  O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
14.3.  Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 
 
14.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou 
se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para celebrar o 
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
 
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
15.1. A entrega do material deverá ocorrer em até 10 (dez) dias corridos,  a partir 
do recebimento da Nota de Empenho por e-mail, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, 
situada na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D, Serraria (em frente à 
SAMU), CEP 57046-000, Maceió/AL, telefone: (82) 3328-1947, no horário de 8h às 18hs 
de segunda-feira  a quinta-feira , e entre 8h e 12h às sextas-feiras, para aceitação e 
consequente recebimento do objeto licitado. 
 
15.2.  Os materiais serão recebidos: 
 

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

 
15.3.   O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
15.4.   O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório 
do objeto, será de 02 (dois) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo 
de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
15.5.   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
15.6.   O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
15.7.      O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 16. 
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame 
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
16.2. 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. 
 
16.3. 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. 
 
16.4. O licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará sujeita a 
aplicação multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos 
a seguir: 
 

a) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em 
atraso injustificado, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto) 
dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) 
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objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo 
da rescisão unilateral da avença; 
 
b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, 
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, 
limitada a incidência a 5 (cinco) dias de atraso injustificado. Após o 5º (quinto) 
dia será considerada inexecução parcial do contrato;  

 
c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do 
objeto por período superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a 
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea 
“b”; 
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho; 
 
16.4.1.  As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando 
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% 
(dez por cento) do valor total do contrato celebrado. 
 

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

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

 
16.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
16.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
17 – DO PAGAMENTO 
 
17.1.   O pagamento será efetuado, em parcelas, por pedido, mediante ordem 
bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento 
definitivo da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pela gestão contratual. 
 
17.2.   Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
17.3.   Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
 
17.4.   O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
17.5.   Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam 
as retenções de que trata o item anterior. 
 
17.6.  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 
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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% 
 
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
18.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2018, 
alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30 
(Material de Consumo). 
 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
19.1.  São obrigações do Contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital; 
 
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do 
material; e 
 
c) Fiscalizar a execução do contrato. 

 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

20.1. São obrigações da contratada: 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com este  edital 
de licitação e seus  anexos; 

b)  Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 03 (três) dias corridos; 

c) Acondicionar o material/produto objeto deste edital, 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) Entregar os produtos embalados em embalagens contendo todas as informações 
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por 
órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

e) Entregar os produtos contendo em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 
informações: 
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 e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 

 e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 

 e.3) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

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

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

h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 

 
j) 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 dos serviços objeto da contratação; 

 
k) 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; 

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

 
m) 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. 

 

21 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 

21.1.       Quanto ao item 1, os papéis toalhas deverão confeccionados em 100% fibra 
celulósica, quanto ao item 2, os papéis higiênicos deverão ser confeccionados em 
material biodegradável. 

 

22 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
22.1.  É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, 
no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da 
legislação vigente. 
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22.2.  As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
22.3.   As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
22.4.  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. 
 
22.5.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
22.6.  No julgamento da habilitação e das propostas, 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. 
 
22.7.  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
 
22.8.       Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado 
neste edital. 
 
22.9.   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. 
 
22.10.   Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/Distrito Federal, 
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação 
relativa ao certame. 
 
22.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 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 22.9, 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: 
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ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I - Descrição dos Itens e Quantitativo; 
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação. 
 

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, xx de janeiro de 2019. 

 
 

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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 

 
  

1. OBJETO – Aquisição de Papel Toalha e Papel higiênico, conforme especificado 
em QUADRO ANEXO, visando atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na 
manutenção de suas atividades durante o exercício de 2019, pelo período de 03 (TRÊS) 
meses. 

1.1- A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, por item, com aquisição 
imediata. 

  

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

2.2- Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 03 (TRÊS) dias corridos. 

2.3- 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. 

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

 2.3.2- Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 
informações: 

 2.3.2.1- especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 

  2.3.2.2- registro no órgão competente, devidamente atualizado; 

  2.3.2.3- número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 
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2.4- Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. 

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

2.6- Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

  

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

3.1- O Prazo de entrega será de 10 (DEZ) dias corridos, contados do recebimento da 
Nota de Empenho encaminhada por correio eletrônico (e–mail). 

3.2- O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Avenida 
Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 
às 18 horas, de segunda a quinta, e entre 8 e 12 horas às sextas–feiras. 

  

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL - Será feita em até 2 (DOIS) dias úteis após o 
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste 
Tribunal, o material será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento. 

  

5. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

5.1-  0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, 
limitada a incidência a 5 (CINCO) dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da 
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante no item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

5.2- 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o 
prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a 
incidência a 5 (CINCO) dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada 
inexecução parcial do contrato. 

5.3-  7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido no item 5.2. 
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5.4- 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. 
  

  

6.  PAGAMENTO 

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

6.2- Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

6.3- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

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

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

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

 EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

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

VP = Valor da parcela a ser paga; 

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

Minuta alterada (0494460)         SEI 0000385-77.2019.6.02.8000 / pg. 114



 
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 
 

 I = (TX/100)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

  

7. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

7.1- A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais será 
exercida por servidores da Seção de Almoxarifado. 

7.1.1- O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade que esteja em labor à época 
do recebimento do material, sempre se fazendo auxiliar por unidade competente, se 
necessário. 

7.2- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado 
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 

  

8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Solicitamos os papéis higiênicos confeccionados 
em material biodegradável e os papéis toalha confeccionados em 100% fibra celulósica. 
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Anexo I-A 

Descrição dos Itens e Quantitativo 

  

ITEM MATERIAL QUANT. UNIDADE 

1 
PAPEL TOALHA EM BOBINA, picotado, 100% fibra 
celulósica, branco, medindo 20 cm x 200 m. 

1.110 BOBINA 

2 

PAPEL HIGIÊNICO de primeira linha, folha dupla, 
macio, absorvente, branco, picotado, 
biodegradável, não reciclado, em rolos com no 
mínimo 10 cm x 30 m, podendo ser apresentado 
em pacotes com 4 rolos OU pacotes com 12 
rolos, cada. 

1.440 pacotes 
c/ 04 rolos 

Poderão ser 
entregues 480 
pacotes c/ 12 

rolos. 

PACOTE 
COM 4 
ROLOS 
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                                                  ANEXO II 

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

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

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

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

Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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DESPACHO

Maceió, 30 de janeiro de 2019.
À AJ-DG, para ciência das alterações efetuadas na

minuta do edital, em conformidade com o Parecer 171
(0494264).

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 30/01/2019, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0494462 e o código CRC 5AF8B140.

0000385-77.2019.6.02.8000 0494462v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de janeiro de 2019.
 
 
À AJ-DG
 
Senhor Assessor,
 
Seguem os autos, para ciência das alterações

realizadas em virtude das solicitações contidas no Parecer
171, 0494264.

 
Contudo, observamos divergência entre as

quantidades apresentadas no Termo de Referência juntado
aos autos, anterior a análise de Vossa Senhoria, contido no
evento 0493980, e os valores apresentados no referido
Parecer.

 
Por fim, informamos que a reserva de crédito foi

realizada considerando-se o valor referente as quantidades
veiculadas no Termo de Referência, 0493980, sendo estas as
quantidades reais da contatação, a saber, 1.110 unidades de
papel  toalha em bobina e 1.440 pacotes de papel higiênico
(com 4 rolos cada).

 
Atenciosamente.
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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
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PROCESSO : 0000385-77.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : PREGÃO ELETRÔNICO - MATERIAL DE CONSUMO - PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO

 

Parecer nº 176 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Trata-se de pretensão de aquisição de material de

consumo (papel toalha e papel higiênico),  visando  a atender
às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção
de suas atividades durante o exercício de 2019, pelo período
de 03 (três) meses.

Retornam os autos a esta Assessoria, após as
diligências recomendadas no Parecer 171 (0494264). 

A minuta do edital foi então ajustada
(0494460), para proceder às alterações recomendadas.

Quanto ao Despacho COMAP (0494481), no que se
refere à aparente incongruência nas quantidades citadas no
parecer desta Assessoria, temos a explicar que ali foi feito um
relatório cronológico dos eventos constantes dos autos,
citando-se desde o termo de referência inicial até a
atualização, que ensejou a minuta ora analisada. 

Isto posto, uma vez satisfeitas as diligências
anteriormente sugeridas e em face de sua regularidade
jurídica, esta Assessoria Jurídica aprova, nos termos do
parágrafo único do Art. 38, da Lei nº 8.666/93, a minuta de
edital de pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por
item,  para aquisição de material de consumo – papel toalha e
papel higiênico (0494460).

 
À consideração superior. 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 30/01/2019, às 19:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0494501 e o código CRC D06C522B.
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CONCLUSÃO

Maceió, 31 de janeiro de 2019.

Senhor Presidente,

 

Cuida-se de procedimento tendente à aquisição de material de consumo (papel toalha e
papel higiênico),  visando  a atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na
manutenção de suas atividades durante o exercício de 2019, pelo período de 03 (três)
meses.

 

A Assessoria Jurídica desta Direção Geral aprovou a minuta de certame (0494501),
frente a sua regularidade jurídica.

 

Assim, torno os autos conclusos a Vossa Excelência, com a sugestão de que seja
autorizada a abertura de procedimento licitatório para a aquisição em comento.

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
31/01/2019, às 14:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0494785 e o código CRC 8C729E2A.
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PROCESSO : 0000385-77.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

ASSUNTO : Abertura. Procedimento licitatório. Aquisição. Material de consumo. Papel toalha e papel higiênico.

 

Decisão nº 259 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
Acato a sugestão da Direção-Geral e, com isso, AUTORIZO a

abertura de procedimento licitatório visando a aquisição do material de
consumo, nos termos da minuta de contrato constante no evento 0494460.

 
Remeta-se à Secretaria de Administração – SAD para que dê

impulso ao feito.

 

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 31/01/2019, às 17:36, 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
0494967 e o código CRC 500D6B71.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  0044//22001188 
  

PROCESSO SEI Nº: 0000385-77.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Data: 15 de fevereiro de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 9 horas 
Local: http://www.comprasnet.gov.br 

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, 
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material de 
consumo – papel toalha  e papel higiênico, tudo de acordo com requisição promovida 
pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, 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 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, o Decreto nº 7.746/2012 com as atualizações do 
Decreto nº 9.178/2017, 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 - – 
papel toalha  e papel higiênico, conforme especificações constantes no Anexo I deste 
Edital. 
  
2 – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  
 
2.1.     As entregas deverão ser feitas em até 10 (dez) dias corridos, a partir do 
recebimento da Nota Empenho, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada na 
Avenida Menino Marcelo, 7.200-D – Serraria (em frente à SAMU), Maceió/AL, CEP 57046–
000, no horário de 8h as 18hs de segunda-feira a quinta-feira, e entre 8h e 12h as 
sextas-feiras. 
   
3 – DA PARTICIPAÇÃO 
                                                                                                                                                             
3.1.    Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF), 
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habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais 
exigências deste Edital e seus anexos. 
 
3.2.   Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e 
que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório. 
 

3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de 
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.  

 
3.3.  No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo próprio do 
Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei 
Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma 
legal. 
 
3.4.  Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 
 

3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob 
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação; 
 
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas 
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos da punição; 
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;  
 
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País; 
 
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 
situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo 
com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de 
Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1.  Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto nº 5.450/2005). 
 
4.2.  O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima 
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
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Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para 
fins de habilitação. 
 
4.3.  O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para 
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, 
criado quando do credenciamento supracitado.  
 
4.4.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art. 3º, §6º, do Decreto nº 
5.450/2005). 
 
4.5.  O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade 
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 
3º, §5º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1.  O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, 
assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (art. 13, inciso III, do Decreto 
nº 5.450/2005). 
 
5.2.   Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de 
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de 
sua desconexão (art. 13, inciso IV, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.3.  A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha 
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do 
serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da 
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora 
marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 
 
5.3.1       Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005). 
 
5.4.   Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do 
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte: 
 

a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, 
observado o disposto no item 5.7 deste Edital; 
b) descrição do item ofertado, de acordo com o Anexo I deste Edital. 

 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas 
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que 
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a descrição complementar não contrarie as especificações constantes neste 
Edital, sob pena de desclassificação. 
 
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo 
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital. 

 
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais 
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas 
para efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o 
proponente na execução contratual. 

 
5.4.3.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de 
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer 
outro dado capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará 
na proposta ajustada encaminhada nos termos do item 5.12. 
 
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do produto 
ofertado. 

 
5.5.    As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das 
mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 
5.6.   Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, 
embalagens, frete etc. 
 
5.7.   O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como 
válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
5.8.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 
desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
5.9.   Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição 
ou encargo. 
 
5.10.  Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão 
de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
5.11.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
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Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição 
que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste Edital. 
 
5.12.  A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, 
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo 
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, 
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. 
 
6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
6.1.   O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, 
via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais 
deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente 
edital. 
 
6.2.   As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital 
ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente 
desclassificadas pelo pregoeiro. 
 
6.2.1.  A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes. 
 
6.3.   O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que 
somente estas participarão da fase de lances. 
 
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
 
7.1.   Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa 
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados 
do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor. 
 

7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor total do item ofertado. 
 
7.2.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e 
as regras de aceitação dos mesmos. 
 
7.3.  O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 
 
7.4.   Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for 
recebido e registrado primeiro pelo sistema. 
 
7.5.  Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do 
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
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7.6.   No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para 
a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no 
certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

7.6.1.  Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 
10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício 
somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado 
para divulgação deste certame licitatório. 

 
7.7.  A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante 
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. 
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a 
recepção de lances. 
 
7.8.  Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro 
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha 
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 
previstas neste Edital. 
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 
 
8.1.  O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do 
menor preço, decidindo sobre a aceitação do preço obtido. 
 
8.2. Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como limite 
máximo os valores estimados pela Administração, por intermédio de pesquisa de 
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, de R$ 11.410,80 (onze mil, 
quatrocentos e dez reais e oitenta centavos) para o item 1 e de R$ 6.782,40  (seis mil, 
setecentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) para o item 2, que representam 
uma média das várias propostas coletadas no mercado, e que, de modo algum, 
vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços 
inferiores. 
 
8.3.  Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor 
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 
8.4.  Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o resultado 
de julgamento das Propostas de Preços. 
  
8.5.  Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o licitante 
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance 
que atenda ao edital. 
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8.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar 
com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 

9 – DA HABILITAÇÃO 
 
9.1.  A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a 
apresentação/obtenção da seguinte documentação: 
 

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o 
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, 
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio 
de extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por 
se tratar de aquisição de material. 

 
a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório 
com data de validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento 
do licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou 
abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via 
Sistema Comprasnet. 
 

b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de 
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em 
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 
  
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema 
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 
5.5. deste Edital: 
 

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à 
habilitação da empresa; 
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de 
dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze 
anos;  
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta; e 
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte.  

 
9.2. No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, 
o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da 
contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria 
Geral da União, disponível no Portal da Transparência 
(http://www.portaltransparencia.gov.br).  
 
9.3.  Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado 
em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) 
horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, 
comprovando sua idoneidade. 
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9.3.1. 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. 

 
9.4.   A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente, 
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação, 
conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do 
Decreto nº 8.538/2015. 

 
9.4.1.    Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal 
quando da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco 
dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a 
realização do pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
 
9.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização 
fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação. 
 
9.4.3       A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, 
a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 
apresentação de justificativa. 

 
9.4.4.   A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá 
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3. 
 
9.4.5.     A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 
9.4.1. e 9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das 
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à 
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, ou revogar a licitação. 

 
9.5.  Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do 
item 9.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior. 
 
9.6.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
 
9.7.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
9.8.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos 
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
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10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a 
peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração 
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro 
horas). 
 
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e 
publicada nova data para realização do certame. 
 

10.2.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados 
à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a 
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br. 
 
11 - DOS RECURSOS 
 
11.1.  Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao 
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
11.2.  O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema 
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao 
término do tempo informado. 
 
11.3.  Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o 
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de 
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do 
recurso, no prazo de 03 (três) dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais 
licitantes, desde logo intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual 
prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a 
sua decisão à autoridade competente. 
 
11.4.  O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos 
que não sejam passíveis de aproveitamento. 
 
11.5.  A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo 
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação 
do objeto pelo pregoeiro ao vencedor. 
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
12.1.  A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro 
sempre que não houver recurso. 
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12.2.  A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente 
e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo 
pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente. 
 
12.3.  Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro 
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do art. 6º, 
inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. 
 
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO 
 
13.1.  O preço ofertado será fixo e irreajustável. 
 
14 – DA CONTRATAÇÃO 
 
14.1.  As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante 
Nota de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, inclusive 
marca, valor, prazo de pagamento, prazo de entrega em conformidade com este edital 
e seus anexos. 
 
14.2.  O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
14.3.  Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de 
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante 
durante a vigência do contrato. 
 
14.4.  Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou 
se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para celebrar o 
contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da 
aplicação das sanções cabíveis. 
 
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO  
 
15.1. A entrega do material deverá ocorrer em até 10 (dez) dias corridos,  a partir 
do recebimento da Nota de Empenho por e-mail, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, 
situada na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D, Serraria (em frente à 
SAMU), CEP 57046-000, Maceió/AL, telefone: (82) 3328-1947, no horário de 8h às 18hs 
de segunda-feira  a quinta-feira , e entre 8h e 12h às sextas-feiras, para aceitação e 
consequente recebimento do objeto licitado. 
 
15.2.  Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos 
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e nos 
termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e 
consequente aceitação. 
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15.3.   O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
15.4.   O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório 
do objeto, será de 02 (dois) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo 
de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
15.5.   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
15.6.   O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
15.7.      O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 03 (três) dias, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 16. 
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame 
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
16.2. 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. 
 
16.3. 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. 
 
16.4. O licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará sujeita a 
aplicação multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos 
a seguir: 
 

a) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em 
atraso injustificado, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto) 
dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) 
objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo 
da rescisão unilateral da avença; 
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b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, 
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, 
limitada a incidência a 5 (cinco) dias de atraso injustificado. Após o 5º (quinto) 
dia será considerada inexecução parcial do contrato;  

 
c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução 
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do 
objeto por período superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a 
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea 
“b”; 
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho; 
 
16.4.1.  As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando 
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% 
(dez por cento) do valor total do contrato celebrado. 
 

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

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

 
16.13.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
16.14.  Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
 
17 – DO PAGAMENTO 
 
17.1.   O pagamento será efetuado, em parcelas, por pedido, mediante ordem 
bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o recebimento 
definitivo da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pela gestão contratual. 
 
17.2.   Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
17.3.   Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento. 
 
17.4.   O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
17.5.   Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não incidam 
as retenções de que trata o item anterior. 
 
17.6.  Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 

 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
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I = (TX/100)        I= (6/100)     I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
  
18.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2018, 
alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 
(Julgamento de Causas e Gestão Administrativas), Natureza da Despesa nº 33.90.30 
(Material de Consumo). 
 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
19.1.  São obrigações do Contratante: 
 

a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital; 
 
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do 
material; e 
 
c) Fiscalizar a execução do contrato. 

 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

20.1. São obrigações da contratada: 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com este  edital 
de licitação e seus  anexos; 

b)  Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 03 (três) dias corridos; 

c) Acondicionar o material/produto objeto deste edital, 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) Entregar os produtos embalados em embalagens contendo todas as informações 
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por 
órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

e) Entregar os produtos contendo em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 
informações: 

 e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 
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 e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 

 e.3) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

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

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

h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 

 
j) 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 dos serviços objeto da contratação; 

 
k) 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; 

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

 
m) 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. 

 

21 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 

21.1.       Quanto ao item 1, os papéis toalhas deverão confeccionados em 100% fibra 
celulósica, quanto ao item 2, os papéis higiênicos deverão ser confeccionados em 
material biodegradável. 

 

22 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
22.1.  É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, 
no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da 
legislação vigente. 
 
22.2.  As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
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22.3.   As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 
 
22.4.  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. 
 
22.5.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
22.6.  No julgamento da habilitação e das propostas, 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. 
 
22.7.  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
 
22.8.       Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado 
neste edital. 
 
22.9.   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. 
 
22.10.   Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/Distrito Federal, 
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação 
relativa ao certame. 
 
22.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 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 22.9, 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 - Descrição dos Itens e Quantitativo; 
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ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação. 
 

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, 31 de janeiro de 2019. 

 
 

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

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 

1. OBJETO – Aquisição de Papel Toalha e Papel higiênico, conforme especificado 
em QUADRO ANEXO, visando atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na 
manutenção de suas atividades durante o exercício de 2019, pelo período de 03 (TRÊS) 
meses. 

1.1- A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, por item, com aquisição 
imediata. 

  

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

2.2- Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 03 (TRÊS) dias corridos. 

2.3- 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. 

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

 2.3.2- Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 
informações: 

 2.3.2.1- especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 

  2.3.2.2- registro no órgão competente, devidamente atualizado; 

  2.3.2.3- número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

2.4- Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. 
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2.5- Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

2.6- Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

  

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

3.1- O Prazo de entrega será de 10 (DEZ) dias corridos, contados do recebimento da 
Nota de Empenho encaminhada por correio eletrônico (e–mail). 

3.2- O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Avenida 
Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 
às 18 horas, de segunda a quinta, e entre 8 e 12 horas às sextas–feiras. 

  

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL - Será feita em até 2 (DOIS) dias úteis após o 
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste 
Tribunal, o material será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento. 

  

5. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

5.1-  0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, 
limitada a incidência a 5 (CINCO) dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da 
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante no item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da avença. 

5.2- 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o 
prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a 
incidência a 5 (CINCO) dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada 
inexecução parcial do contrato. 

5.3-  7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da 
obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido no item 5.2. 

5.4- 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.  
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Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 
8.666/1993.  

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

  

6.  PAGAMENTO 

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

6.2- Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

6.3- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

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

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

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

 EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

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

VP = Valor da parcela a ser paga; 

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

 I = (TX/100)/365 
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I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

  

7. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

7.1- A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais será 
exercida por servidores da Seção de Almoxarifado. 

7.1.1- O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade que esteja em labor à época 
do recebimento do material, sempre se fazendo auxiliar por unidade competente, se 
necessário. 

7.2- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor designado 
deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou convenientes. 

  

8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Solicitamos os papéis higiênicos confeccionados 
em material biodegradável e os papéis toalha confeccionados em 100% fibra celulósica. 
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                                                Anexo I-A 

Descrição dos Itens e Quantitativo 

  

ITEM MATERIAL QUANT. UNIDADE 

1 
PAPEL TOALHA EM BOBINA, picotado, 100% fibra 
celulósica, branco, medindo 20 cm x 200 m. 

1.110 BOBINA 

2 

PAPEL HIGIÊNICO de primeira linha, folha dupla, 
macio, absorvente, branco, picotado, 
biodegradável, não reciclado, em rolos com no 
mínimo 10 cm x 30 m, podendo ser apresentado 
em pacotes com 4 rolos OU pacotes com 12 
rolos, cada. 

1.440 pacotes 
c/ 04 rolos 

Poderão ser 
entregues 480 
pacotes c/ 12 

rolos. 

PACOTE 
COM 4 
ROLOS 
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                                                  ANEXO II 

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

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

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

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

Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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EDITAL Nº 1 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2018
 

PROCESSO SEI Nº: 0000385-77.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Data: 15 de fevereiro de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: 9 horas

Local: http://www.comprasnet.gov.br

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa,
que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos,
objetivando a aquisição de material de consumo – papel toalha  e papel
higiênico, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração.
 
                   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, 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 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, o Decreto nº 7.746/2012 com as atualizações do Decreto nº 9.178/2017, 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 - – papel toalha  e papel higiênico, conforme especificações
constantes no Anexo I deste Edital.
                                                                                                                     
2 – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
 
2.1.           As entregas deverão ser feitas em até 10 (dez) dias corridos, a partir

Edital 1 (0495197)         SEI 0000385-77.2019.6.02.8000 / pg. 147

file:///opt/SLC 2015/MINUTAS/EDITAIS/PREG%C3%95ES/www.comprasnet.gov.br


do recebimento da Nota Empenho, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL,
situada na Avenida Menino Marcelo, 7.200-D – Serraria (em frente à SAMU),
Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário de 8h as 18hs de segunda-feira a
quinta-feira, e entre 8h e 12h as sextas-feiras.
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO
                              
                                                                                                                             
3.1.                Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF), habilitação parcial, que atendam
à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.
 
3.2.           Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
 
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação
e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
 
3.3.        No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo
próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art.
3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no
referido diploma legal.
 
3.4.           Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
 
3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
 
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição;
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
 
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;
 
3.4.5. que tenha 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
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situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com
o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça
(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ.
 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
 
4 . 1 .        Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (art. 3º do Decreto
nº 5.450/2005).
 
4.2.           O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site
acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
 
4.3.           O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criado quando do credenciamento supracitado.
 
4.4.           O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (art.
3º, §6º, do Decreto nº 5.450/2005).
 
4.5.        O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor
da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros (art. 3º, §5º, do Decreto nº
5.450/2005).
 
5 – DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
 
5.1.           O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (art. 13, inciso III, do Decreto nº 5.450/2005).
 
5.2.           Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (art. 13, inciso IV, do
Decreto nº 5.450/2005).
 
5.3.        A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com
a descrição do serviço ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a
partir da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br
e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico.

Edital 1 (0495197)         SEI 0000385-77.2019.6.02.8000 / pg. 149



 
5.3.1      Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (art. 21, §4º, do Decreto nº 5.450/2005).
 
5.4.        Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando
do campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
 
a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública,
observado o disposto no item 5.7 deste Edital;
b) descrição do item ofertado, de acordo com o Anexo I deste Edital.
 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que
a descrição complementar não contrarie as especificações constantes neste
Edital, sob pena de desclassificação.
 
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital.
 
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução
contratual.
 
5.4.3.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer
tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo,
ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada nos
termos do item 5.12.
 
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do
produto ofertado.
 
5.5.             As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
 
5.6.         Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como
tributos, encargos legais, embalagens, frete etc.
 
5.7.            O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública. As
propostas que o omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo
permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
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5.8.        Em caso de divergências verificadas entre as descrições
relativas aos objetos desta licitação e as descrições constantes no
Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições
constantes neste edital.
 
5.9.          Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
 
5.10.           Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de
eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
 
5.11.      O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a
proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos
itens deste Edital.
 
5.12.       A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no
SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverá ser encaminhado, também pelo sistema, 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.
 
6 – DA SESSÃO PÚBLICA E DA DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS
 
6.1.        O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
 
6.2.          As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
 
6.2.1.       A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os
licitantes.
 
6.3.           O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
 
7 – DA FORMULAÇÃO DOS LANCES
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7.1.         Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
 
7.1.1. Os lances deverão ser ofertados pelo valor total do item ofertado.
 
7.2.           Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
 
7.3.           O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
 
7.4.          Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
 
7.5.          Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
7.6.          No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
 
7.6.1.     Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a
10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá
reinício somente após comunicação aos licitantes participantes, no endereço
utilizado para divulgação deste certame licitatório.
 
7.7.           A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo
o qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
 
7.8.        Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
 
8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS
 
8.1.        O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério do menor preço, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
 
8.2.         Como critério de aceitabilidade dos preços, serão admitidos como
limite máximo os valores estimados pela Administração, por intermédio de
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pesquisa de mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, de R$
11.410,80 (onze mil, quatrocentos e dez reais e oitenta centavos) para
o item 1 e de R$ 6.782,40  (seis mil, setecentos e oitenta e dois reais e
quarenta centavos) para o item 2, que representam uma média das várias
propostas coletadas no mercado, e que, de modo algum, vinculam a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
 
8.3.        Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
menor preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
 
8.4.        Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
 
8.5.        Se a proposta ou o lance, de menor preço, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
 
8.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
 
9 – DA HABILITAÇÃO
 
9.1 .        A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
 
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial,
após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de
extrato “on line” do site do Comprasnet, exceto a Fazenda Municipal, por se
tratar de aquisição de material.
 
a.1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com
data de validade expirada, o Pregoeiro poderá consultar o documento do
licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá
o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via Sistema
Comprasnet.
 
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de
Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em
conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
             
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item
5.5. deste Edital:
 
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
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habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta; e
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.
 
9.2.        No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
 
9.3.           Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em
48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
 
9.3.1. 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 . 4 .            A comprovação da regularidade fiscal das licitantes,
obrigatoriamente, Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, será
exigida para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº
123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
 
9.4.1.    Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de
cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a regularização da
documentação, a realização do pagamento ou parcelamento do débito e a
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
 
9.4.2.  Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização
fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.
 
9.4.3       A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
 
9.4.4.     A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens
9.4.1. e 9.4.3.
 
9.4.5.      A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
9.4.1. e 9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à
administração pública convocar os licitantes remanescentes, na ordem de
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classificação, ou revogar a licitação.
 
9.5.         Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com
irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 9.1, serão
inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
 
9.6.        Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
 
9.7.        Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
 
9.8.         Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
 
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
 
10.1.       Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-
al.jus.br.
 
10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro
horas).
 
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
 
10.2.           Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão
ser enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis
anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail:
slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes
a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br.
 
11 - DOS RECURSOS
 
11.1.           Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá
manifestá-la ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário
próprio, explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de
habilitação.
 
11.2.           O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
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fechando ao término do tempo informado.
 
11.3.           Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de
recurso, o Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a
manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para
o registro das razões do recurso, no prazo de 03 (três) dias, as quais
poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para,
querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio
eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à
autoridade competente.
 
11.4.           O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
 
11.5.           A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no
prazo estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso
e a adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
 
12.1.           A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
 
12.2.           A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
 
12.3.           Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao
CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal, nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de
2002.
 
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO
 
13.1.           O preço ofertado será fixo e irreajustável.
 
14 – DA CONTRATAÇÃO
 
1 4 . 1 .          As obrigações decorrentes da presente licitação serão
formalizadas mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as
especificações dos objetos, inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo
de entrega em conformidade com este edital e seus anexos.
 
14.2.           O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo
comunicar o recebimento da mesma.
 
14.3.           Antes da contratação será exigida a comprovação das condições
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14.3.           Antes da contratação será exigida a comprovação das condições
de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.
 
14.4.           Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
 
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
 
15.1.      A entrega do material deverá ocorrer em até 10 (dez) dias corridos,  a
partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail, na Seção de
Almoxarifado do TRE/AL, situada na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa),
nº 7.200 D, Serraria (em frente à SAMU), CEP 57046-000, Maceió/AL, telefone:
(82) 3328-1947, no horário de 8h às 18hs de segunda-feira  a quinta-feira , e
entre 8h e 12h às sextas-feiras, para aceitação e consequente recebimento do
objeto licitado.
 
15.2.         Os materiais serão recebidos:
 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e nos
termos de referência;
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
 
15.3.         O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
 
15.4.              O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento
provisório do objeto, será de 0 2 (dois) dias úteis, quando deverá se
manifestar, emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto do
fornecimento.
 
15.5.              Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante
formulário próprio.
 
15.6.         O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
 
15.7.           O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 03
(três) dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções
administrativas previstas na Seção 16.
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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16.1.         O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-
se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida
para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
 
16.2.         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.
 
16.3.         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.
 
16.4.         O licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará
sujeita a aplicação multa de mora e convencional, variável de acordo com a
gravidade dos casos a seguir:
 
a) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em
atraso injustificado, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto)
dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s)
objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo
da rescisão unilateral da avença;

b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido,
limitada a incidência a 5 (cinco) dias de atraso injustificado. Após o 5º (quinto)
dia será considerada inexecução parcial do contrato;
 
c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do
objeto por período superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea
“b”;
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho;
 
16.4.1.  As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10%
(dez por cento) do valor total do contrato celebrado.
 
 
16.5.         O valor da multa, apurado após regular procedimento
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administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.
 
16.6.         Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
 
16.7.         O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a entrega do material, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração.
 
16.8.       Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
 
16.9.         Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para
o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante 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.
 
16.10.       O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
 
16.11.       O período de atraso será contado em dias corridos.
 
16.12.       No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
 
16.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.
 
16.13.       Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e
10.520/2002,     aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
 
16.14.       Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
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17 – DO PAGAMENTO
 
17.1.              O pagamento será efetuado, em parcelas, por pedido, mediante
ordem bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o
recebimento definitivo da nota fiscal/fatura, devidamente atestada pela gestão
contratual.
 
17.2.              Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
 
17.3.           Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento.
 
17.4.           O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
 
17.5.       Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não
incidam as retenções de que trata o item anterior.
 
17.6.           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%
 
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
                                             
18.1.         As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal
para o exercício 2018, alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do
Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativas), Natureza da Despesa n º 33.90.30 (Material de
Consumo).
 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
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19.1.                  São obrigações do Contratante:
 
a) Efetuar o pagamento na forma prevista neste Edital;
 
b) Comunicar qualquer irregularidade manifestada no fornecimento do
material; e
 
c) Fiscalizar a execução do contrato.
 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1.       São obrigações da contratada:
a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com
este  edital de licitação e seus  anexos;
b)  Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas,
no prazo máximo de 03 (três) dias corridos;
c) Acondicionar o material/produto objeto deste edital, 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 ) Entregar os produtos embalados em embalagens contendo todas as
informações exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais
exigências impostas por órgãos oficiais competentes e deverão estar de
acordo com a legislação vigente;
e) Entregar os produtos contendo em cada embalagem, conforme o caso, as
seguintes informações:
 e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade;
 e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado;
 e.3) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).
f ) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL;
g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.
i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;
 
j) 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 dos serviços objeto da contratação;
 
k) 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;
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l) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato;
 
m) 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.
 
21 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
 
21.1.        Quanto ao item 1, os papéis toalhas deverão confeccionados em
100% fibra celulósica, quanto ao item 2, os papéis higiênicos deverão ser
confeccionados em material biodegradável.
 
22 - DISPOSIÇÕES GERAIS
 
22.1.           É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar
ou anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos
participantes, na forma da legislação vigente.
 
22.2.           As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
 
22.3.         As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
 
2 2 . 4 .           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.
 
22.5.           Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente no TRE/AL.
 
22.6.           No julgamento da habilitação e das propostas, 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.
 
2 2 .7 .           As normas que disciplinam este Pregão serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as empresas
interessadas, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
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22.8.      Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
 
22.9.      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.
 
22.10.   Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/Distrito
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e
na documentação relativa ao certame.
 
22.11.    A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
 
22.12.    Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 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 22.9, 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 - Descrição dos Itens e Quantitativo;
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação.
 
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, 31 de janeiro de 2019.
 
 
 Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
 
 

ANEXO I
 

TERMO DE REFERÊNCIA
 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
1. OBJETO – Aquisição de Papel Toalha e Papel higiênico , conforme
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especificado em QUADRO ANEXO, visando atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades durante o exercício
de 2019, pelo período de 03 (TRÊS) meses.
1.1- A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, por item, com
aquisição imediata.
 
2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
2.1- Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com
o termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos.
2.2- Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente
encontradas, no prazo máximo de 03 (TRÊS) dias corridos.
2.3- 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.
 2.3.1- As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo
Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos
oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente.
 2.3.2- Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as
seguintes informações:
 2.3.2.1- especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade;
  2.3.2.2- registro no órgão competente, devidamente atualizado;
  2.3.2.3- número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).
2.4- Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.
2.5- Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.
2.6- Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.
 
3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
3.1- O Prazo de entrega será de 10 (DEZ) dias corridos, contados
do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por correio eletrônico (e–
mail).
3.2- O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada
à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–
000, no horário das 08 às 18 horas, de segunda a quinta, e entre 8 e 12 horas
às sextas–feiras.
 
4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL - Será feita em até 2 (DOIS) dias úteis após o
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências
deste Tribunal, o material será recebido definitivamente e encaminhado para
pagamento.
 
5. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita à
aplicação de multa de mora e convencional, variável de acordo com a
gravidade dos casos a seguir:
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5.1-  0,50% por dia
e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a
incidência a 5 (CINCO) dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre
este(s) a multa constante no item 5.4 sem prejuízo da rescisão unilateral da
avença.
5.2- 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido,
limitada a incidência a 5 (CINCO) dias de atraso injustificado. Após o 5º dia
será considerada inexecução parcial do contrato.
5.3-  7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do
objeto por período superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação
do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido no item 5.2.
5.4- 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 
Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei
8.666/1993. 
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total
do contrato celebrado.
 
 
6.  PAGAMENTO
6.1- O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s)
respectiva(s) nota(s) fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de
Almoxarifado do TRE/AL.
6.2- Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
6.3- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
6.4- O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
6.5- Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
6.6- Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até
a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
 EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
 I = (TX/100)/365
I= (6/100)/365
I = 0,0001644
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
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7. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS
7.1- A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais
será exercida por servidores da Seção de Almoxarifado.
7.1.1- O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade que esteja em
labor à época do recebimento do material, sempre se fazendo auxiliar por
unidade competente, se necessário.
7.2- As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas
necessárias e/ou convenientes.
 
8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Solicitamos os papéis higiênicos
confeccionados em material biodegradável e os papéis toalha confeccionados
em 100% fibra celulósica.
 
 

 

    Anexo I-A
 

Descrição dos Itens e Quantitativo

 

ITEM MATERIAL QUANT. UNIDADE

1 PAPEL TOALHA EM BOBINA, picotado, 100% fibra
celulósica, branco, medindo 20 cm x 200 m. 1.110 BOBINA

2

PAPEL HIGIÊNICO de primeira linha, folha dupla, macio,
absorvente, branco, picotado, biodegradável, não
reciclado, em rolos com no mínimo 10 cm x 30 m,
podendo ser apresentado em pacotes com 4 rolos OU
pacotes com 12 rolos, cada.

1.440
pacotes c/
04 rolos

Poderão
ser
entregues
480
pacotes c/
12 rolos.

PACOTE
COM 4
ROLOS

 

 

                                ANEXO II
 

                                 PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:
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Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

Dados do Representante da Empresa:

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. Identidade  

Orgão Expedidor  
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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

 

 

Em 01 de fevereiro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 01/02/2019, às 09:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 04/02/2019, às 18:06, 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
0495197 e o código CRC 24862DBA.
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DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Espécie: Termo de Credenciamento - Fundamento Legal: Lei 8.666/1993, art. 25, caput;
Regulamento Geral do PRO-SOCIAL (Resolução Presi/Secbe 09/2014, aprovada pelo
Conselho Deliberativo do Pro-Social, em sessão de 09/04/2014, e homologada pelo
Conselho de Administração, sessão de 22/04/2014; Processo Administrativo 6.839/2006.
Processo Administrativo PAe 0023465-02.2018.4.01.8000. Programa de Trabalho
02301056920040001 - Elemento de Despesa 33.90.39 - Termo de Credenciamento
7505889/2019. Credenciada: Espaço Odontológico Sorriso LTDA-EPP. Objeto: Prestação,
pela Credenciada, de serviços de assistência à saúde. Assinatura: 31/01/2019. Assina pelo
TRF 1ª Região, Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral e, pela empresa, Denise Chagas
Leite, Administrador(a).

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 0034324-23.2018.4.03.8000; Espécie: Contrato nº 04.002.10.2019, firmado em
30/01/2019; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ n.º
59.949.362/0001-76; Contratada: DRIVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA., CNPJ nº
09.183.422/0001-14; Objeto: fornecimento de equipamentos e instalação de sistema de
detecção e alarme de incêndio sem fio; Vigência: a partir da data de sua assinatura, pelo
período dede 1.145 dias corridos; Valor Total: R$ 3.222.000,00; Procedimento Licitatório:
Pregão Eletrônico nº 033/2018, com fundamento na Lei nº 8.666/93; Signatários: pelo
Contratante, o Sr. Paulo Roberto Serraglio Junior, Diretor-Geral, e pela Contratada, o Sr.
Aziz Abrahão Junior, Procurador.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processos nºs 0015492-44.2015.4.03.8000 - TRF 3ª Região e 0021857-17.2015.4.03.8000 -
JFPG-SP; Espécie: Termo Aditivo nº 04.010.11.2016 ao Contrato nº 04.010.10.2016;

Órgãos: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ n.º 59.949.362/0001-76 e
JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO, CNPJ Nº 05.445.105/0001-78;
Contratada: TELTEC SOLUTIONS LTDA., CNPJ nº 04.892.991/0001-15; Objeto: prorrogação
do prazo de vigência do Contrato originário, pelo período de 30 meses; Fundamento Legal:
art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93; Data de assinatura: 31/01/2019; Vigência: 30 meses,
a partir de 01/02/2019 até 01/08/2021; Valor total: R$ 488.499,90; Procedimento
Licitatório: Pregão Eletrônico nº 073/2015; Signatários: pelos Contratantes, Sr. Paulo
Roberto Serraglio Júnior, Diretor-Geral do TRF 3ª Região e Dra. Luciana Ortiz Tavares Costa
Zanoni, Juíza Federal Diretora do Foro da Seção judiciária de São; pela Contratada, Sr.
Rafael Araújo Silva, Sócio.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 01/2019. CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4ª REGIÃO e PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 4ª REGIÃO.
OBJETO: Acesso a dados informatizados. BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei
8.666/93. VIGÊNCIA: 30/01/2019 a 30/01/2024. P.A. 0000248-09.2019. ASSINATURA: Des.
Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Presidente, em 30/01/2019.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 03/2019. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: CENTRO DE CÓPIAS
ROSÁRIO LTDA. OBJETO: Fornecimento de placas indicativas. ORIGEM: Dispensa de
licitação. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT- 107760, ND - 3390.30 e 2019NE500716. PREÇO
ESTIMADO TOTAL: R$ 13.976,00. VIGÊNCIA: 31.01.2019 a 31.01.2020. PA: 0013380-
70.2018. ASSINATURA: Márcio Bernardes Jardim, Diretor Administrativo, em 31.01.2019.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

ESPÉCIE:Acordo de Cooperação Administrativa n°01/2019 que fazem entre si o TRF5ªR. e o
Tribunal Regional do Trabalho da 6ªRegião. Objeto: Compartilhamento das equipes
médicas dos partícipes, visando a realização de exames médico-periciais e emissão de
laudos médicos de especialialistas.Fundamento Legal:Lei 8.112/1990; Lei n°8.666/1993 e
alterações posteriores e Resolução n°159/2011-CJF. Valor:O termo firmado não acarretará
ônus para os partícipes, inclusive no que se refere ao pagamento de honorórios médicos
ou despesas administrativas. Vigência: por 60 meses, a partir da data de sua assinatura.
Assinatura:30/01/2019. Assinam:Desembargador Federal Manoel de Oliveira Erhardt,
Presidente do TRF5ªR. e Desembargador Ivan de Souza Valença Alves, Presidente do
TRT6ªRegião.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2019 - UASG 70011

Processo: 000385-77.2019.6.. Objeto: Aquisição de material de consumo - papel toalha e
papel higiênico, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital. . Total de
Itens Licitados: 2. Edital: 04/02/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-
5-00004-2019. Entrega das Propostas: a partir de 04/02/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 15/02/2019 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 01/02/2019) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EDITAL DE INTIMAÇÃO

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA, situado na Primeira Avenida do
Centro Administrativo da Bahia, nº 150, Paralela, Salvador - Bahia, CEP 41.710-900, FAZ
SABER a quem o presente vir e interessar possa especialmente à empresa MEGACON
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ nº 13.972.020/0001-76, por seus
representantes legais, domiciliada em local incerto e não sabido, que, nos autos do PAD nº
5590/2017, foi emitida GRU, no valor de R$ 1.996,27 (um mil novecentos e noventa e seis
reais e vinte e sete centavos), para PAGAMENTO, no prazo de 30 dias.

Salvador, 1º de fevereiro de 2019.
JOSÉ EDIVALDO ROCHA ROTONDANO

Presidente do TRE-BA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 6/2019 - UASG 70013

Processo: 8.769/2018. Objeto: Contratação de serviços continuados de manutenção
preventiva e corretiva dos extintores de incêndio pertencentes ao acervo patrimonial do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, compreendendo os serviços de descarga, recarga,
teste hidrostático, eventuais substituições de peças e acessórios, pintura e demais serviços
destinados ao seu perfeito funcionamento.. Total de Itens Licitados: 8. Edital: 04/02/2019
das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150, Paralela - Salvador/BA ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70013-5-00006-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 04/02/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
18/02/2019 às 13h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital está
disponível no Comprasnet, bem como no site do Tribunal, no endereço www.tre-ba.jus.br.
Outras informações poderão ser obtidas através do telefone 71-3373-7263.

SIVALDO TAVARES DE JESUS
Pregoeiro

(SIASGnet - 01/02/2019) 70013-00001-2019NE000054

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2019 - UASG 70025

Processo: 0005742-25.2018. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação
de serviços de assessoramento, faturamento e de auditoria médico-hospitalar e
paramédica, sem mão de obra exclusiva, destinada ao Programa de Assistência à Saúde do
TRE-DF. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 04/02/2019 das 13h00 às 17h59. Endereço: Praça
Municipal de Brasília, Quadra 02, Lote 6, Sala 208, Setor de Indústrias Gráficas -
BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70025-5-00005-2019. Entrega
das Propostas: a partir de 04/02/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 19/02/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
Havendo divergência entre as especificações do Edital e as do Comprasnet, prevalecerão as
do Edital.

KAMILA ALVES CHIANCA
Pregoeira

(SIASGnet - 31/01/2019) 70025-00001-2019NE000029

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2019 - UASG 70025

Processo: 0006745-15.2018. Objeto: Fornecimento de combustíveis automotivos ao TRE-DF
para atendimento das demandas relativas às atividades de transporte e necessários ao
funcionamento de maquinários, durante o período de 12 meses, nos moldes constantes do
Anexo I (Termo de Referência). Total de Itens Licitados: 3. Edital: 04/02/2019 das 13h00 às
17h59. Endereço: Praça Municipal de Brasília Quadra 02 Lote 6 - Sala 208, Setor de
Indústrias Gráficas - BRASÍLIA/DF ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70025-5-
00001-2019. Entrega das Propostas: a partir de 04/02/2019 às 13h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 15/02/2019 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Havendo divergência entre as especificações
do Edital e as do Comprasnet, prevalecerão as do Edital.

KAMILA ALVES CHIANCA
Pregoeira

(SIASGnet - 31/01/2019) 70025-00001-2019NE000029

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2019 - UASG 70015

Processo: 18.487/2018. Objeto: Aquisição de Materiais de Construção.. Total de Itens
Licitados: 21. Edital: 04/02/2019 das 12h00 às 17h59. Endereço: Av. Joao Batista Parra,
575, Praia do Sua, Praia do Suá - Vitória/ES ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70015-5-00007-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 04/02/2019 às 12h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
28/02/2019 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Senhores
licitantes, ocorrendo divergência entre a descrição do produto constante no código SIASG
(CATMAT) e no Termo de Referência (Anexo I), prevalecerá a descrição deste último. A fim
de tornar mais ágil a fase de habilitação, favor observar o disposto no item 9.9 do
edital..

ALOYSIO GABRIEL MATTOS
Chefe da Seção de Licitação

(SIASGnet - 01/02/2019) 70015-00001-2018NE000115

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2019 - UASG 70023

Processo: PAD 6726/2018. Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento e
instalação de cerca eletrificada e concertinas para as edificações que abrigam as sedes dos
Cartórios Eleitorais das cidades de Santa Helena de Goiás, Quirinópolis e Mineiros, conforme
descrições, especificações, condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus
anexos.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 04/02/2019 das 09h00 às 17h59. Endereço: Praca
Civica, 300 - Centro, - Goiânia/GO ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70023-5-
00002-2019. Entrega das Propostas: a partir de 04/02/2019 às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/02/2019 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

LEONARDO ALEX DE SIQUEIRA
Secretário de Administração e Orçamento

Em Substituição

(SIASGnet - 01/02/2019) 70023-00001-2019NE000039
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Editais de Licitações 

Ano anterior    2019    Ano seguinte 

 

Número: 4/2019 - Pregão Eletrônico Data: 15/02/2019 às 09:00:00  

Aquisição de material de consumo - papel toalha e papel higiênico, conforme 

especificações constantes no Anexo I do Edital.  

Anexos:  

 Edital (formato PDF)  
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https://intranet.tre-al.jus.br/licitacao/index.jsp?ano=2018
https://intranet.tre-al.jus.br/licitacao/index.jsp?ano=2020
https://static.tre-al.jus.br/downloads/SLC/pe_042019_edital.pdf


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

 

DESPACHO

Maceió, 04 de fevereiro de 2019.
À CPREG, 
Ao Pregoeiro Weber, para realização do certame.
Outrossim, informo que o Edital do PE nº 04/2019

foi retificado no sistema, pois constava como 04/2018.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 04/02/2019, às 14:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0495953 e o código CRC 97BE5D6A.

0000385-77.2019.6.02.8000 0495953v1

Despacho SLC 0495953         SEI 0000385-77.2019.6.02.8000 / pg. 177



����������	
������� ��������������������������������������� ��������

�� !�"#$%&'!()�*"#+,#-./'�0,#$%&�'"!,%#+&#1%,2",/3�4����������55������������6������������������3��3�����7���������83�3������������5��������9�����5���������
:;�<�5��
=6���5�>�5�6������9:��>�5�6��?�������5�����55������������@���6��A�����;��?B77CCC3�5�3D�53=

EFGHIGJIKEGLMJNOPQJIKPRKSTUVUWSTKHGLXIYVEGLVNZVMINVZI[MI
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Portaria PREGOEIROS (0502128)         SEI 0000385-77.2019.6.02.8000 / pg. 179



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1202 - TRE-AL/PRE/PREG

Srª Chefe Almoxarifado.
 
Reporto-me no presente para solicitar a análise de conformidade,
exclusivamene técnica, dos produtos ofertados pelos licitantes
classificados em 1º lugar, Pregão Eletrônico 04/2019, com o objetivo
de subsidiar este subscritor na aceitação de propostas, eventos SEI
nºs 0502528; 0502530. 
 
PREGOEIRO

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 15/02/2019, às 11:54, 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
0502523 e o código CRC CDB4C227.

0000385-77.2019.6.02.8000 0502523v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1253 - TRE-AL/PRE/PREG

Srª Chefe, 
 
Registro que soliciamos a retificação da proposta item 01, papel
toalha, o licitante acrescentou a característica "picotado", esta
exigida no Termo de Referência Anexo I-A, bem como, a
marca/modelo do item ofertado, evento sei nº 0503101.
 
Pregoeiro.
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 18/02/2019, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0503090 e o código CRC 23E97DA0.

0000385-77.2019.6.02.8000 0503090v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1318 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX

Caro Pregoeiro, boa tarde!
 
Da análise das propostas para os itens 1, evento SEI

0503101 e 2, evento SEI 0502530 temos:
 

Item 1 - Papel Toalha WHITE PAPER LUXO - Apesar
de o fornecedor informar a característica "picotado", na proposta
apresentada, verificamos junto ao fabricante que o mesmo não
contém esta característica. (Vide e-mail anexo). Portanto, o item
apresentado nesta proposta NÃO ATENDE às nossas
necessidades. 

 

Item 2 - Papel Higiênico ABBASPEL DELICATTE
PREMIUM - O item apresentado na proposta está de acordo com
o Termo de Referência, portanto, ATENDE às nossas
necessidades.

Att.
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 19/02/2019, às 14:46, 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
0504039 e o código CRC 5AE879BF.

0000385-77.2019.6.02.8000 0504039v3
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19/02/2019 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=UVRS33DHO0FBI&View=Message&Print=Yes&Number=47154&Folder…

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=UVRS33DHO0FBI&View=Message&Print=Yes&Number=47154&FolderID=0 1/2

De: "Vendas 7  - Whitepaper / Europaper" <vendas7@whitepaper.com.br>
Para: "Luciana Wander de Oliveira Mel" <lucianamelo@tre-al.jus.br>
Data: 18/02/2019 04:20 PM
Assunto: [almoxarifado] RES: PAPEL TOALHA BRANCO BOBINA LUXO
 
Boa tarde Luciana!
 
Respondendo sua pergunta, nosso Papel Toalha Bobina 6x20x200 não é picotado. O mesmo é u�lizado para toalheiro
auto corte.
 
A disposição para maiores esclarecimentos.
 

 
De: Luciana Wander de Oliveira Mel [mailto:lucianamelo@tre-al.jus.br] 

 Enviada em: segunda-feira, 18 de fevereiro de 2019 16:09
 Para: vendas7@whitepaper.com.br

 Cc: almoxarifado Mailing List
 Assunto: Fwd: PAPEL TOALHA BRANCO BOBINA LUXO

 
Prezado Fabricante, Boa Tarde!
 
Falei com Andrezza, por telefone, e a mesma orientou-me a enviar e-mail para este endereço
eletrônico.
 
Estamos em vias de adquirir o seguinte Produto White Paper: Papel Toalha em Bobina, Branco,
Luxo, 6x20cmx200m.
 
Gostaríamos de saber, no entanto, se o mesmo é picotado, pois não conseguimos verificar
esta característica pela internet.
 
Poderiam nos enviar as características deste modelo LUXO?
 
Att.
 
Luciana Wander
Seção de Almoxarifado
TRE/AL
82 2122 7691
 
 
 
 
From: "Luciana Wander de Oliveira Mel" <lucianamelo@tre-al.jus.br>

 To: contato@whitepaper.com.br
 Cc: "almoxarifado Mailing List" <almoxarifado@tre-al.jus.br>

 Date: Mon, 18 Feb 2019 15:54:13 -0300
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Subject: PAPEL TOALHA BRANCO BOBINA LUXO
  

Prezado Fabricante, Boa Tarde!
 
Estamos em vias de adquirir o Produto Papel Toalha em Bobina, Branco, Luxo, 20cmx200m.
 
Gostaríamos de saber, no entanto, se o mesmo é picotado, pois não conseguimos verificar esta característica pela
internet.
 
Att.
 
Luciana Wander
Seção de Almoxarifado
TRE/AL
82 2122 7691
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_̂ XY\W\mWwn̂,}jij[]kz

~̂ W�XW]V,{|,ij,}jqj[jW[̂,ij,��{�z

,

B./?12

Declaração COMPRASNET (0504708)         SEI 0000385-77.2019.6.02.8000 / pg. 199



���������� ���	
�����������

�����������������������	���������������	�������������� �������!��������"��	 �!#$$%��&'��� �!#�����(%�'��!)��	#$����'���)��	#*+ ���

,,

,

-
-

./01232456

7

89:;<=-:>:?9@ABC=-DEFGHI-J2KL-MGGHH
77

NOPQRST7UVO7OWXTV7PYOZXO7O7PTZPTS[T7PT\7RW7PTZ[Y]̂OW7PTZXY[RW7ZT7O[YXRQ7O7WOVW7RZO_TẀ7aO\7PT\T7[O7UVO7PV\bST
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eeĝf̂ ge_kl___em̂^GZT7>RZW[>\ST
TQVS

oI? oI? egee_ [p7eqYf___ [p7efg{kfY____ eil_̂ l̂_ef
ejrhqrê
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Q2B292B66;45552R6S]NPFGH[I
[IJ\,Ia_I[F,]
[H
GH[IE]GHN\FJ
L\[]

JXU JXU 2B;;5 ,W<;M7255 ,W<:B7S6M;555 5:45646523
2986785S

�xtuxziET1?1<
<�x�tluxpnjziET1?1U1�<

<�hsj�hi�i�jtmghziO1>-T<�XdX DX.@<C@TV1<[/>T1<
<�jmutlqghi�jnx��xsxishi���jnhi��jtnxshziO]OHL<�ÌI�NIEFM<G]\H,I]L<EHL_LFJH<KI,̀ HGM<EFGO,IGHN\F
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ĝhd[iỲjYb?g[̂ f̀db?Z\fdĵXdb?g\dXYk[̂XliY_b?̀md?[Yf\f_̂Xdb?Y]?[d_dh?fd]?̀d?]ǹ\]d?/o?f]?p?4o?]b?ZdXỲXd?hY[
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oorssxrtxovooo/wtt-<|,{<�q<->{.
-S?.+<zS=,>|
|.=,.?{<,.
S<{S+<

|\] |\] /r22o {~?toboooo{~?03roooboooo/2vo3v3o/x
/s1oo1tu

567869:y>y<=T>?
?@6A7B86CDE9:y>y<=T>?

?5FGEHF:I:JE7KLF9:;.W>,S?
?MEK87BNLF:MED6HO6G6:GF:PAQEDF:PRE7D6GF9:;.;S+?T<U<V=<W>?XY?Z[\]Y\[̂?_\̀âb?cd_â?XeZ_̂b?] f̂\db
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,-./054;3;;55 6701220;4895556:14 679519156;.65<58<68<1/2

,-./07;;3;555 260676011895556:14 679519156;.65<58<67<;25

,-./054;3;/55 140268054895556:7= 679519156;.65<58<6=<772

,-./054;3;655 520=6;088/95556:/; 679519156;.65<58<12<68=

,-./07;;34=55 850=/804;/95556:54 679519156;.65<58<21<162

,-./057535555 640;64057=95556:25 679519156;.65<58<22<15=

,-./054;3;555 6701220;4895556:14 679519156;.65<58<2/<44=

,-./058;3;=55 140268054895556:7= 679519156;.65<58<24<2/=

,-./07;;34/55 260676011895556:14 679519156;.65<58<24<782

,-./058;3;255 520=6;088/95556:/; 679519156;.65<58<82</2=

,-./054535555 5406740//895556:;7 679519156;.65<58<8/<1;2

,-./07;;34155 850=/804;/95556:54 679519156;.65<58<77<472

,-./058;3;555 140268054895556:7= 679519156;.65<58<74</6=

,-./07;;34655 260676011895556:14 679519156;.65<58<7;<8;=

,-./058;34455 520=6;088/95556:/; 679519156;.65<57<58<//=

,-./055535555 660/1707;795556:;= 679519156;.65<57<62<7==

,-./07;;3=;55 850=/804;/95556:54 679519156;.65<57<6=<1/=

,-.70;;;3;=55 140268054895556:7= 679519156;.65<57<6;<76=

,-./07;;3=455 260676011895556:14 679519156;.65<57<16<525

,-./055535555 5406740//895556:;7 679519156;.65<57<12<8/=

,-.70;;;3;755 520=6;088/95556:/; 679519156;.65<57<1;</85

,-./07;;3=255 850=/804;/95556:54 679519156;.65<57<24<=15

,-.70;;;3;155 140268054895556:7= 679519156;.65<57<2;</52

,-./07;;3=155 260676011895556:14 679519156;.65<57<81<515

,-.70;;;3;555 520=6;088/95556:/; 679519156;.65<57<75<;15

,-.70;7535555 640;64057=95556:25 679519156;.65<57<7;<;62

,-.70;;;34=55 140268054895556:7= 679519156;.65<5/<55<165

,-./07;;3=555 850=/804;/95556:54 679519156;.65<5/<55<74=

,-./07;;3/;55 260676011895556:14 679519156;.65<5/<52<21=

,-.70;;435555 660/1707;795556:;= 679519156;.65<5/<57<445

,-.70;8;3;755 520=6;088/95556:/; 679519156;.65<5/<66</;5

,-.70;8;3;155 140268054895556:7= 679519156;.65<5/<15<865

,-./07;;3/855 850=/804;/95556:54 679519156;.65<5/<11<;/=

,-./07;;3/255 260676011895556:14 679519156;.65<5/<14<72=

,-.70;;;3;/55 6701220;4895556:14 679519156;.65<5/<25</=5

,-.70;8535555 5406740//895556:;7 679519156;.65<5/<86<1/5
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Ata PREGÃO 04/2019 (0504718)         SEI 0000385-77.2019.6.02.8000 / pg. 224



���������� ����	
������������������	
��������	��

����������������� �!"��#�$�%���"#&���'!(")#�$� �� �*��+

,-./012232455 6107890519:5558;/4 8/:56:6582.85<54<8/<425

,-./027535555 5108/10==9:5558;2/ 8/:56:6582.85<54<82<844

,-.=0/223/655 7808/80669:5558;61 8/:56:6582.85<54<69<965

,-.=0/2239255 9504=9012=:5558;51 8/:56:6582.85<54<7/<=84

,-./012232=55 8/06770219:5558;61 8/:56:6582.85<54<7=<245
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,-.=0/2132=55 9504=9012=:5558;51 8/:56:6582.85<51<82<975

,-./015535555 81028105/4:5558;75 8/:56:6582.85<51<6=<917

,-./015535555 5108/10==9:5558;2/ 8/:56:6582.85<51<6=<145

,-./042232455 6107890519:5558;/4 8/:56:6582.85<51<75<945

,-.=0/2132/55 7808/80669:5558;61 8/:56:6582.85<51<7/<2=4
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,-./049232455 6107890519:5558;/4 8/:56:6582.85<51</7<1/4

,-.=0/2131255 7808/80669:5558;61 8/:56:6582.85<51</4<=67
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,-./0=2232455 6107890519:5558;/4 8/:56:6582.85<52<8/<725

,-.=0/2131455 9504=9012=:5558;51 8/:56:6582.85<52<8/<925

,-./0=2232=55 8/06770219:5558;61 8/:56:6582.85<52<68<687

,-.=0/2131=55 7808/80669:5558;61 8/:56:6582.85<52<66<9/5

,-./0=2232755 6107890519:5558;/4 8/:56:6582.85<52<7/</14
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,-.=0/2131855 9504=9012=:5558;51 8/:56:6582.85<85<52<695
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,-./012341566 7608/7032/9666:;63 :196<9<6:2.:6=:<=<8=216

,-.1072346666 ::0/<101219666:;28 :196<9<6:2.:6=:<=56=//5
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,-.1052346666 ::0/<101219666:;28 :196<9<6:2.:6=:5=55=<68

,-./012345366 7608/7032/9666:;63 :196<9<6:2.:6=:5=57=166

,-.1051646666 630:130//79666:;21 :196<9<6:2.:6=:5=5/=<76
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,-./01234<866 5:0:1:0<<79666:;<3 :196<9<6:2.:6=:7=<1=865
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,-.105:/46666 ::0/<101219666:;28 :196<9<6:2.:6=:1=<:=::6

,-./01234:766 7608/7032/9666:;63 :196<9<6:2.:6=:1=<7=265

,-.10<7646666 630:130//79666:;21 :196<9<6:2.:6=:1=56=635

,-.10<7242/66 :10<5502379666:;<3 :196<9<6:2.:6=:1=56=5:5

,-./01234:566 5:0:1:0<<79666:;<3 :196<9<6:2.:6=:1=5:=828

,-.10<5242866 <305:706379666:;18 :196<9<6:2.:6=:1=55=575
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,-.10:7646666 630:130//79666:;21 :196<9<6:2.:6=:/=15=266
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+,-./01234255 67/707/889:5557;84 70:58:8571-75<72<90<965

+,-0/76535555 74/174/502:5557;65 70:58:8571-75<74<58<915

+,-./01234855 95/2.9/41.:5557;54 70:58:8571-75<74<59<512
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+,-./01232855 95/2.9/41.:5557;54 70:58:8571-75<74<92<105

+,-./01232755 67/707/889:5557;84 70:58:8571-75<74<06<685

+,-./0123.255 95/2.9/41.:5557;54 70:58:8571-75<71<51<852

+,-./0123..55 67/707/889:5557;84 70:58:8571-75<71<79<225

+,-0/78535555 74/174/502:5557;65 70:58:8571-75<71<87<882

+,-./0123.955 95/2.9/41.:5557;54 70:58:8571-75<71<65<745

+,-./0123.655 67/707/889:5557;84 70:58:8571-75<71<60<0.2

+,-./0123.755 95/2.9/41.:5557;54 70:58:8571-75<71<08<..6

+,-./0123.555 67/707/889:5557;84 70:58:8571-75<71<02<765

+,-./01230.55 95/2.9/41.:5557;54 70:58:8571-75<85<79<096

+,-./01230055 67/707/889:5557;84 70:58:8571-75<85<74<746

+,-0/77131255 84/679/549:5557;02 70:58:8571-75<85<61<806

+,-./01230555 95/2.9/41.:5557;54 70:58:8571-75<85<98<895

+,-./01239155 67/707/889:5557;84 70:58:8571-75<85<92<405

+,-./01239.55 95/2.9/41.:5557;54 70:58:8571-75<87<50<.75

+,-./01239055 67/707/889:5557;84 70:58:8571-75<87<78<..6

+,-./01239555 95/2.9/41.:5557;54 70:58:8571-75<87<82<816

+,-./01236155 67/707/889:5557;84 70:58:8571-75<87<66<495

+,-./01236955 95/2.9/41.:5557;54 70:58:8571-75<87<94<9.6

+,-./01236655 67/707/889:5557;84 70:58:8571-75<87<09<142

+,-0/77535555 74/174/502:5557;65 70:58:8571-75<87<02<706

+,-0/75131255 84/679/549:5557;02 70:58:8571-75<88<55<815

+,-./01236755 95/2.9/41.:5557;54 70:58:8571-75<88<51<125

+,-./01236555 67/707/889:5557;84 70:58:8571-75<88<72<805

+,-./01238255 95/2.9/41.:5557;54 70:58:8571-75<88<67<.55

+,-./01238.55 67/707/889:5557;84 70:58:8571-75<88<64<406

+,-./01238855 95/2.9/41.:5557;54 70:58:8571-75<88<00<526

+,-./01238755 67/707/889:5557;84 70:58:8571-75<88<01<475

+,-0/75535555 74/174/502:5557;65 70:58:8571-75<86<52<816

+,-0/51131255 84/679/549:5557;02 70:58:8571-75<86<77<516

+,-./01237155 95/2.9/41.:5557;54 70:58:8571-75<86<7.<025

+,-./01237455 67/707/889:5557;84 70:58:8571-75<86<88<792

+,-./01237655 95/2.9/41.:5557;54 70:58:8571-75<86<64<.25

+,-./01237855 67/707/889:5557;84 70:58:8571-75<86<96<055

+,-./01235255 95/2.9/41.:5557;54 70:58:8571-75<89<55<065

+,-./01235.55 67/707/889:5557;84 70:58:8571-75<89<50<895

+,-0/54535555 74/174/502:5557;65 70:58:8571-75<89<72<605

+,-0/52131255 84/679/549:5557;02 70:58:8571-75<89<85<415

+,-./01235855 95/2.9/41.:5557;54 70:58:8571-75<89<88<672

+,-./01235755 67/707/889:5557;84 70:58:8571-75<89<8.<415

+,-./01.31455 95/2.9/41.:5557;54 70:58:8571-75<89<94<492

+,-./01.31255 67/707/889:5557;84 70:58:8571-75<89<06<546
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WŜ QJQaTNKcdP.?W[HQTK?JHOP[QKNn?W[HQTK?P?_K]PN?SH?Bo55.133\33n

MNHOPHQNP 5743,4,357
5l8,-83,

MKNK?MB@E;AM?MB@Um>@C?9?C9BD;q@C?9;B9E;?6?CN.XYZ?EQ[QTKJTH\?[PJaQSHNKJSP?Pa?K_QaPa
NHOQaTNKSPa?JK?INHaHJTH?aHaadP\?̀Kk6aH?JH[HaabNQP?gGH?D.CY?aH?̂ KJQ̀HaTH?H?NHaIPJSK?KPa
gGHaTQPJK̂ HJTPa?SP?MNHOPHQNP\?JHaaH?aHJTQSP?SHTHN̂ QJP?P?INKkP?SH?0?̂ QJGTPa?IKNK
NHaIPaTK\?KP?̀QJK]\?[KaP?SHQjH?SH?NHaIPJSHN\?_K̂ Pa?HJTHJSHN?[P̂ P?SHaQJTHNHaaH?H?aGK

INPIPaTK?aHNb?NH[GaKSK

MNHOPHQNP 5743,4,357
5l8/183-

MKNK?WWB@?<@A9B<;@\?U;C>B;im;<W@?9?C9BD;<@C?9;B9E;?6?CN.?EQ[QTKJTH\?RPK?TKNSH.
MNH]Q̂QJKN̂ HJTH\?NHOQaTNP?gGH?P?_K]PN?INPIPaTP?IPN?D.CY?HaTb?K[Q̂K?SP?HaTQ̂KSP?IH]K
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ȩ̂ à_̀a_fd̂ \pn_

Termo ADJUDICAÇÃO (0504729)         SEI 0000385-77.2019.6.02.8000 / pg. 240



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1357 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Registro o fracasso do item 01 - Papel toalha, devidamente informado
ao Sr. Secretário de Administração, Procedimento Eletrônico de nº
0001640-70.2019.06.02.8000
 
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0502128

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$ X   
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80.000,00?

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos
termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

-  OBJETO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X   

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

- -

 

Edital item - Habilitação não exige

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  

 

Conforme atesto de conformidade TÉCNICA Unidade
Requisitante, responsável pela elaboração do Termo de
Referência, SEALMOX

    0504039

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

  
CONSULTA REALIZADA  PELO PREGOEIRO SIASG

0504714

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  NÃO FOI NECESSÁRIO

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

OBS. JUNTO AO EVENTO CONSULTA CONSOLODADA TCU,
CNJ, PORTAL TRANSPARÊNCIA, TRABALHISTA.

0504712

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0504725

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

Informação 1357 (0504733)         SEI 0000385-77.2019.6.02.8000 / pg. 242



18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0504708

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X VER EVENTO SEI  ITEM 16

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   VER EVENTO SEI  ITEM 16

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

 X  

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital   

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

0504718

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  

OBS. ASSINATURA ELETRÔNICA PREGOEIRO. Ratifico a
participação do Servidor João Hermínio de Barros Neto, como
equipe de Apoio.

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO
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27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  
O processo não retorna ao pregoeiro para ciência em razão
da ratificação de atos, do Presidente, conforme legislação de
regência.

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   

Encerrada a sessão eletrônica, as ações do pregoeiro são
concluídas, o processo não é encaminhado ao pregoeiro para
ciência de publicide de atos da Administração.

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0504729

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Proposta - 0502530

Resultado Fornecedor - 0504723

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 20/02/2019, às 14:12, 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
0504733 e o código CRC C8FB5A13.

0000385-77.2019.6.02.8000 0504733v6
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PROCESSO : 0000385-77.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : FASE EXTERNA - PREGÃO 04/2019

 

Parecer nº 334 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017,  procedemos à análise da
regularidade do procedimento contido nos presentes autos,
Pregão Eletrônico nº 04/2019, objetivando a aquisição de
material de consumo - papel toalha e papel higiênico.

Quanto às listas de verificação, exigidas por força
da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o  ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado
no  evento (0504733), sem que tivesse sido apontada
alguma irregularidade.

A seguir, o ANEXO VI - Análise de conformidade
prévia à homologação do procedimento licitatório, na
modalidade pregão eletrônico:

 

Item Questionário
Sim

Não
N/A

Evento

1

Os
comprovantes das
publicações do edital
resumido constam do
processo?

Ref. Decreto
n.º 5.450/05, art. 30, XII,
“a” e Lei n.º 8.666/93,
art. 38, II

SIM
0495905
0495950

2

O aviso
contendo o resumo do
edital foi publicado nos
meios previstos pela
legislação?

Para a
Administração Pública
Federal:

até R$ 650
mil (DOU e internet)

de R$ 650
mil a R$ 1,3 milhão
(DOU, internet e
jornal de grande
circulação local)

acima de
R$ 1,3 milhão ou na
hipótese de pregão
para SRP (DOU,

SIM idem
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internet e jornal de
grande circulação
regional
ou nacional)

Ref. Decreto
n. 5.450/05, art. 17.

3

Foi respeitado
o prazo de 8 (oito) dias
entre a divulgação da
licitação (publicação do
aviso do edital) e a
realização do certame?

Ref. Decreto
nº 5.450/05, art. 17, §4º.

SIM idem

4

A ata de
realização do pregão
eletrônico consta do
processo e contém
registro dos licitantes
participantes, das
propostas apresentadas,
dos lances ofertados na
ordem de classificação,
da aceitabilidade da
proposta de preço, da
habilitação e dos
recursos porventura
interpostos, respectivas
análises e decisões?

Ref. Decreto
nº 5.450/05, art. 30, XI,
alíneas “a” até “f”.

SIM 0504718

5

O ato de
adjudicação e a
publicação no DOU
constam do processo?

Ref. Lei nº
8.666/93, art. 38, VII.

SIM 0504729

6

O
comprovante da
publicação do resultado
da licitação consta do
processo?

Ref. Decreto
nº 5.450/2005, art. 30.

 Fase
posterior

7

Os
documentos necessários
à habilitação (originais
ou cópias autenticadas
por cartórios
competentes ou por
servidores da
administração ou
publicação em órgão da
imprensa oficial)
constam do processo?

Ref. Decreto
n.º 5.450/05, art. 30, X e
Lei n.º 8.666/93, art. 38,
XII combinado com o
art. 32.

SIM 0504733

8

Os
documentos
apresentados pela
licitante estavam válidos
na data da sessão?

SIM idem
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9

A proposta da
licitante declarada
vencedora foi assinada
por pessoa com poderes
para representar a
empresa?

 
SIM
 

idem

10

Foi
constatada a
inexistência de registros
indicativos de que a
futura contratada esteja
apenada com
impedimento ou
suspensão de licitar com
a União e foi verificada
a inexistência de
registros de
inidoneidade (TCU, CGU
e CEIS)?

SIM 0504712

 
Dessa forma,  esta AJ-DG conclui pela legalidade do

presente procedimento licitatório, realizado na modalidade
pregão, na forma eletrônica, objetivando a aquisição material
de consumo,  regido pela Lei nº 10.520/2002, pelos Decretos
nº 5.450/2005 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº
04/2019 e subsequente contratação da empresa BRASUMIX
EIRELI, CNPJ 28.314.084/0001-57, para fornecimento
do item 2: 1.440 pacotes com 4 rolos de papel higiênico,
contendo 30m de comprimento cada, 10cm de largura, tipo
picotado, folha dupla, na cor branca, marca ABRASPEL, pelo
valor unitário de R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos),
totalizando R$ 5.040,00 (cinco mil quarenta reais),
conforme proposta comercial (0502530).

Vale ressaltar que o item 1 (papel toalha) restou
fracassado, cancelado na aceitação por falta de propostas
válidas.  

À  consideração superior.
 

Cláudia Ramalho
no exercício da AJ-DG

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 20/02/2019, às 15:08, 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
0504802 e o código CRC 248ACD35.

0000385-77.2019.6.02.8000 0504802v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 20 de fevereiro de 2019.

Senhor Presidente,

 

Constatada a regularidade de todos os atos procedimentais realizados no presente
certame licitatório, considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral (0504802), faço estes autos conclusos a Vossa Excelência, para os fins
do disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, e no Decreto nº 5.450/2005.

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 21/02/2019, às 18:39, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0504875 e o código CRC 983DD214.

0000385-77.2019.6.02.8000 0504875v1

Conclusão GDG 0504875         SEI 0000385-77.2019.6.02.8000 / pg. 248



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 : 0000385-77.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

ASSUNTO : Pregão nº 04/2019. Aquisição. Material de consumo – papel toalha e papel higiênico.

 

Decisão nº 575 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
 
Concluído o presente procedimento licitatório e tendo em vista o

pronunciamento da Assessoria Jurídica da Direção-Geral através do Parecer nº
334/2019 (0504802), que atestou a legalidade de todo o certame,
HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, o resultado do
Pregão Eletrônico n.° 04/2019, em conformidade com a Ata de Realização do
Pregão Eletrônico (0504718), cujo objeto é a aquisição de material de consumo
– papel toalha e papel higiênico –, que foi adjudicado, à empresa BRASUMIX
EIRELI, CNPJ nº 28.314.084/0001-57, para fornecimento do item 2, 1.440
(mil quatrocentos e quarenta) pacotes com 4 (quatro rolos, contendo
30m de comprimento cada, com 10cm de largura, tipo picotado com
folha dupla, cor branca e marca ABRASPEL, pelo valor unitário de R$
3,50 (três reais e cinquenta centavos), com valor total de R$ 5.040,00
(cinco mil reais e quarenta centavos).

 
Desse modo, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02,

combinado com o Decreto nº 5.450/05 (Regulamento do Pregão na Forma
Eletrônica), AUTORIZO a contratação.

 
À Secretaria de Administração para as providências que se

fizerem necessárias.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 22/02/2019, às 11:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0505996 e o código CRC 7FCA2897.

0000385-77.2019.6.02.8000 0505996v2
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22/02/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=773994&tipo=t 1/1

PODER JUDICIÁRIO
 Tribunal Superior Eleitoral

 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
  

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00004/2019

  
Às 12:01 horas do dia 22 de fevereiro de 2019, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 000385-
77.2019.6., Pregão nº 00004/2019. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Item: 1
Descrição: TOALHA DE PAPEL
Descrição Complementar: TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, COMPRIMENTO 200 M, LARGURA 20 CM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.110 Unidade de fornecimento: BOBINA 200,00 M
Valor estimado: R$ 11.410,8000 Situação: Cancelado na aceitação

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Cancelado
na aceitação

19/02/2019
18:11:54 -

Item cancelado na aceitação. Motivo: item cancelado, as propostas não
atenderam ao edital pelos motivos registrados na sessão eletrônica e

consignados em ata.

Homologado 22/02/2019
12:01:41

JOSE RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
Item: 2
Descrição: PAPEL HIGIÊNICO
Descrição Complementar: PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM,
TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.440 Unidade de fornecimento: PACOTE 4,00 UN
Valor estimado: R$ 6.782,4000 Situação: Homologado
 
Adjudicado para: BRASUMIX EIRELI , pelo melhor lance de R$ 5.079,9700 , com valor negociado a R$ 5.040,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 20/02/2019
13:24:30 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BRASUMIX EIRELI, CNPJ/CPF:
28.314.084/0001-57, Melhor lance: R$ 5.079,9700, Valor Negociado: R$

5.040,0000

Homologado 22/02/2019
12:01:41

JOSE RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
 

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2019.
À SLC, para publicar o resultado do certame.
Em paralelo, à COFIN, para emissão da competente

nota de empenho, considerando o item adjudicado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/02/2019, às 12:16, 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
0506410 e o código CRC CD4DBB45.

0000385-77.2019.6.02.8000 0506410v1

Despacho GSAD 0506410         SEI 0000385-77.2019.6.02.8000 / pg. 251



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

 

DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2019.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0506410).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 22/02/2019, às 12:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0506415 e o código CRC C8266330.

0000385-77.2019.6.02.8000 0506415v1

Despacho COFIN 0506415         SEI 0000385-77.2019.6.02.8000 / pg. 252



Presidência da República

Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias

com as seguintes características:

   Data de envio: 22/02/2019 13:26:35

   Origem: Setor de Licitações e Contratos

   Operador: Ingrid Breda de Gusmão Pereira

   Ofício: 5192295

   Data prevista de publicação: 25/02/2019

   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3

   Forma de pagamento: Empenho

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício

Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de

matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5
Tamanho

(cm)
Valor

11487659
Aviso de Homologação Pregão Eletrônico nº 04-2019 -

Brasumix.rtf

8d307fb5781f28a5

bac40878f0e68d7a
4,00  

 Total da matéria 4,00
R$

132,16

TOTAL DO OFICIO 4,00
R$

132,16

Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=5192295

1 de 1 22/02/2019 13:26
Comprovante de encaminhamento para publicação no DOU (0506546)         SEI 0000385-77.2019.6.02.8000 / pg. 253



SIAFI - Nota de Empenho SGO 0506552         SEI 0000385-77.2019.6.02.8000 / pg. 254



 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 22/02/2019, às 14:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/02/2019, às 14:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 25/02/2019, às 16:43, 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
0506552 e o código CRC 80408580.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Nota de Empenho n.º 232/2019. Aquisição de papel higiênico.
Pregão Elegtrônico n.º 004/2019.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 22/02/2019, às 14:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0506578 e o código CRC 7E832830.
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DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2019.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2019NE00232

(0506552).
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 22/02/2019, às 14:33, 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
0506581 e o código CRC 60382549.
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019022500115
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Tribunal Regional Federal da 2.ª Região, com base no art. 61, § único, da Lei n.º
8.666/93, torna público o Registro de Preços para aquisição de terminal de videoconferência,
televisor e rack móvel, correspondente ao Pregão n.º 173/2018, assinado em 11/02/2019, com
vigência de 11/02/2019 a 10/02/2020, conforme processo P. A. n.º TRF2-EOF-2018/00238.

Foi celebrada a ata 02/2019, no valor global de R$ 2.112.577,50, cuja íntegra pode
ser consultada por meio do link: http://www10.trf2.jus.br/ai/transparencia-publica/compras-
contratos-atas-rp/ - ano 2019/ mês fevereiro.

MARIA LÚCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO
Diretora da Secretaria Geral

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2018NE000819, emitida em 20/07/2018. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratado: Marcio Paulo Cabral. Objeto: Contratação de instrutor para ministrar o curso
"Segurança de Autoridades". Modalidade de Licitação: Art. 25, II c/c 13, VI da Lei 8.666/93.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa:
339036. Valor total do empenho: R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais). Proc. .nº TRF2-
EO F - 2 0 1 8 / 0 0 2 3 6 .

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 04/2019. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA: FREENET
INFORMÁTICA LTDA.-EPP OBJETO: Fornecimento de 100 terabytes de licenças, incluindo
manutenção e suporte técnico do software Caringo SWARM e prestação de 480 terabytes
de serviços de manutenção e suporte técnico do software Caringo SWARM. ORIGEM: Ata
RP 56/2018 e PE nº 55/2018. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT- 85373, ND - 3390.40 e 4490.40,
2019NE500301 e 2019NE500302. PREÇO TOTAL: R$ 146.491,00 (licenças) e R$ 284.419,20
(manutenção e suporte técnico). VIGÊNCIA: 21.02.2019 a 21.02.2022. PA: 0006101-
33.2018. ASSINATURA: Magda Lúcia Scheunemann Cidade, Diretora Geral, em
21.02.2019.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 2/2019

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 02/2019
- contratação de empresa especializada em assistência técnica para execução de serviços
continuados de operação, manutenção preventiva e corretiva de componentes e de mão
de obra - foi adjudicado e homologado à empresa LCSTECH COMERCIAL LTDA (CNPJ nº
06.133.353/0001-46), com o preço global de R$ 972.637,87 (novecentos e setenta e dois
mil e seiscentos e trinta e sete reais e oitenta e sete centavos).

MARCELO NOBRE TAVARES
Pregoeiro

(SIDEC - 22/02/2019) 090031-00001-2019NE000089

DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie:1º Termo Aditivo ao Contrato n°09/2018. Contratante:TRF5ªRegião.Contratada:
ART-JET COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME. CNPJ:05.556.967/0001-78.
Objeto: prorrogação do prazo de vigência do Contrato por mais 12(doze)meses.
Fundamento Legal: PAV n°007320-81.2017.4.05.7000-TRF5ªR; Art.57,IV da Lei
n°8.666/1993. Vigência:28/02/2019 até 27/02/2020. Valor de Contrato:R$ 24.000,00 (vinte
quatro mil reais). Recursos Orçamentários: PT n°107775;ED
n°339039.83.Assinatura:21/02/2019. Assinam: Fábio Rodrigo de Paiva Henriques, Diretor
Geral-TRF5ªR. e Alexandre Apolônio dos Santos, Representante da Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie:1º Termo Aditivo ao Contrato n°10/2018. Contratante:TRF5ªRegião.Contratada:
GRÁFICA & EDITORA TRIUNFAL LTDA-EPP. CNPJ:03.002.566/0001-40. Objeto: prorrogação
do prazo de vigência previsto nos itens 7.1.(de vigência) e 7.2(de entrega), da cláusula
sétima do Contrato. Fundamento Legal:PAV n°0009165-51.2017.4.05. 7000-TRF5ªR e PAV
n°0001304-43.2019.4.05.7000-TRF5ªR.; Art.57,§1°,inciso II da Lei n°8.666/1993.
Prorrogação dos prazos:O item 7.1, será prorrogado por mais 60(sessenta) dias, passando
a ter vigência contratual até 12/05/2019.Os prazos previstos nos itens 7.2.1 e 7.2.3, serão
prorrogados para 4(quatro) e 10(dez) dias, respectivamente. Assinatura:22/02/2019.
Assinam: Fábio Rodrigo de Paiva Henriques, Diretor Geral-TRF5ªR. e Juliano Seike Monteiro,
Representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
EXTRATO DE CONTRATO

Processo n.º 0000331-41.2019.6.01.8000. Contrato TRE/AC n.º 03/2019. Contratante:
TRE/AC. Contratada: PREMIUM SERVIÇOS - EIRELI, CNPJ n.º 04.512.547/0001-27. Objeto:
prestação dos serviços de apoio administrativo, consistente na ativação de 33 (trinta e três)
postos de operação de equipamentos de entrada e transmissão de dados, para a revisão
biométrica 2019. Valor: R$295.556,44 (duzentos e noventa e cinco mil quinhentos e
cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos). Período de Vigência: 21/02/2019 a
31/12/2019. Dotação orçamentária: Ação - 20GP; Natureza da Despesa - 33.90.37.01; Plano
Interno - REV APOIO. Fundamento Legal: Leis n.º 10.520/2002 e n.º 8.666/93. Data de
Assinatura: 21/02/2019. Signatários: Carlos Venícius Ferreira Ribeiro, Diretor-Geral do
TRE/AC, e Maria das Graças Martins da Silva, presentante da Contratada.

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 7/2019

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de
12/02/2019, .Entrega das Propostas: a partir de 12/02/2019, às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 12/03/2019, às 12h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material odontológico,
destinado ao atendimento de demandas relacionadas ao Gabinete Odontológico do Tribunal
Regional Eleitoral do Acre, conforme especificado no Anexo I.

ALTAMIRO LIMA DA SILVA
Coordenador de Material e Patrimônio

(SIDEC - 22/02/2019) 070002-00001-2019NE000037

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 01-B/2019; Proc. SEI nº 0006046-71-2018.6.02.8000; PE nº 02/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013;
Gerenciador da Ata: TRE/AL. Vigência: 8 meses, contados da publicação do extrato.
Assinatura: 18/02/19; Objeto: Registro de Preços de material de consumo - gêneros
alimentícios(04-ADOÇANTE DIETÉTICO, 05-LEITE EM PÓ DESNATADO, 06-AÇÚCAR CRISTAL E
07-CHÁ DE DIVERSOS SABORES); Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca,
unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente. (consultar no PE nº
02/2019, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Compras - Atas de Registro de
Preços). M B da Silva Gerbase EIRELI, CNPJ N° 20.906.912/0001-34; Item 04; MARATÁ ,
FRASCO; 200; R$ 6,79; R$ 1358,00; Item 05; LA SERENISSIMA, UNIDADE ; 200; R$ 10,17; R$
2.034,00; Item 06; CORURIPE, PACOTE; 1800; R$ 1,86; R$ 3.348,00; Item 07; MARATÁ ,
UNIDADE ; 1500; R$ 2,09; R$ 3.135,00.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 39/2018; Proc. SEI nº 0006130-09.2017.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 62, §3º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 e alterações, e no Parágrafo
Primeiro, da Cláusula Quinta do contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e a Sra. Eliane
Maria da Silva, CPF nº 815.502.194-72, Objeto: a prorrogação da vigência do Contrato, que
trata da locação do imóvel em Joaquim Gomes/AL, pelo período de 06 meses. Valor
mensal: R$ 1.150,00; Valor total: R$ 6.900,00. Assinatura: 15/02/2019.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0000385-77.2019.6.02.8000. O Desembargador PEDRO
AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do TRE/AL, homologou, em 22/02/2019, o
resultado do Pregão Eletrônico nº 04/2019, em que foi adjudicado o item 2 à empresa
BRASUMIX EIRELI, CNPJ nº 28.314.084/0001-57, pelo valor unitário de R$ 3,50 e valor total
de R$ 5.040,00, autorizando as contratações das referidas empresas, com arrimo no art.
4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05.

Maceió/AL, 22 de fevereiro de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Processo PAD n.º 11.785/2018. Espécie: Contrato 9/2019. Partes: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
Objeto: é a prestação dos serviços de seguro de veículos automotores, pelo período de 12
(doze) meses, dos veículos pertencentes à frota do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará -

TRE-CE. Fundamento Legal: Lei n.º 10.520/2002, Decreto n.º 5.450/2005, Lei n.º
8.666/1993 e suas alterações, bem como no PAD TRE n.º 11.785/2018. Assina pelo TRE/CE,
Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, Eduardo Oliveira e Neide
Oliveira Souza. Data: 13/02/2019.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 7º Termo Aditivo ao Contrato n.º 12/2015 celebrado com a COMPANHIA DE ÁGUA
E ESGOTO DO CEARÁ-CAGECE. Objeto: visa à prorrogação do contrato por mais 12 (doze)
meses a partir de 9 de abril de 2019. Fundamento: art. 57, inciso II da Lei n.º 8.666/1993,
e na autorização constante do PAD n.º 73/2019. Assinam: pelo TRE/CE, Hugo Pereira Filho,
Diretor-Geral do TRE-CE, e pela Contratada, Neurisangelo Cavalcante de Freitas, Diretor-
presidente da CAGECE, Cláudia Elizângela Caixeta Lima, Diretora de Mercado e Unidade de
Negócio da Capital da CAGECE. Data: 28/01/2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2019 - UASG 70005

Nº Processo: 13.081/2018. Objeto: Prestação de serviços de seguro predial, com
franquia, para os bens patrimoniais imóveis e móveis em uso no Tribunal Regional
Eleitoral do Maranhão, abrangendo os prédios sede e anexo.. Total de Itens Licitados:
1. Edital: 25/02/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Vitorino Freire S/n, Areinha
- São Luis/MA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70005-5-00008-2019.
Entrega das Propostas: a partir de 25/02/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 12/03/2019 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O edital poderá ser obtido também
através do e-mail: licitacao@tre-ma.jus.br..

FABIO LEAL BARBOSA
Pregoeiro

(SIASGnet - 22/02/2019) 70005-00001-2019NE000030

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 7/2019 - UASG 70022

Nº Processo: 5654/2018. Objeto: Registro de Preços para o fornecimento/agenciamento

de passagens terrestres.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 25/02/2019 das 08h00 às

17h59. Endereço: Av. Hist. Rubens de Mendonca, 4750 - Bosque da Saude, - Cuiabá/MT

ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70022-5-00007-2019. Entrega das

Propostas: a partir de 25/02/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura

das Propostas: 12/03/2019 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

ADRIANA DAS GRACAS FAVERAO

Pregoeira

(SIASGnet - 21/02/2019) 70022-00001-2019NE000050
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DESPACHO

Maceió, 25 de fevereiro de 2019.
À SEALMOX,
Para seguimento dos atos de gestão.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 25/02/2019, às 15:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0506944 e o código CRC 6E7BCDA4.
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E-mail - 0507231

Data de Envio: 
  25/02/2019 18:16:23

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    brasumix@outlook.com

Assunto: 
  Envio de Nota de Empenho 2019NE000232 - SEI 0000385-77.2019.6.02.8000

Mensagem: 
   Prezado fornecedor,

1. Encaminhamos em anexo a nota de empenho e ordem de fornecimento emitida em favor dessa
Empresa.

2. Pedimos o favor de inserir os dados bancários da empresa e o número do empenho na nota fiscal,
quando de sua emissão.

3. Informamos que a partir do recebimento deste, começa a correr o prazo para a entrega do material,
devendo ser observadas todas as especificações e condições previstas (Termo de Referência, Edital de
Licitação, Proposta, etc).

4. Deixamos claro que NÃO ACEITAREMOS a entrega de material diversa do que foi cotado e está
registrado na Ordem de Fornecimento e Nota de Empenho, no que diz respeito às características,
sobretudo mudança de MARCA ou unidade (Kg, L, g, etc..). Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail
ou nos telefones abaixo ANTES da remessa do material para evitarmos dissabores durante o processo de
aceite neste Tribunal.

5. Local de entrega: Seção de Almoxarifado do TRE/AL, Av. Menino Marcelo (Antiga Via Expressa), nº 7200-
D Bairro Serraria, CEP: 57046-000 Maceió-AL. Ponto de Referência: próximo a Concessionário Auto
Vanessa e em frente ao prédio da SAMU

6. Por fim, pedimos confirmar o recebimento desta nota de empenho respondendo a este e-mail. É
imprescindível para que não tenhamos problemas com prazos contados para entrega do material.

Atenciosamente.

Luciana Wander de Oliveira Melo
Seção de Almoxarifado
TRE/AL

(82) 2122 7690 / (82) 2122 7691 / (82) 3328 1947

____________________________________________

Lembrem-se: URGENTE é tudo aquilo
que não foi providenciado a tempo
____________________________________________
Horário de recebimento de material
segunda à quinta: 08 às 18h - sexta: 08 às 13h 

Anexos:
    SEI_TRE-AL - 0506552 - SIAFI - Nota de Empenho.pdf
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0506552.html
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27/02/2019 MDaemon Webmail

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=X9SDSSFNF9R5K&View=Message&Number=1366 1/2

Mensagem

Pasta de destino Caixa de Entrada  Copiar  Mover

De: "Edney Vieira de Almeida" <edneyalmeida@tre-al.jus.br> 
Para: BRASUMIX@OUTLOOK.COM
CC brasumix@outlook.com
Data: 27/02/2019 09:18 AM
Assunto:Envio Nota de Empenho

edneyalmeida@tre-al.jus.br
Lista de Mensagens
Mensagem Anterior
Próxima Mensagem
Próxima não lida
Reenviar

MDaemonCaixa de Entrada Redigir Calendário Contatos Tarefas

Anotações Documentos Opções Ajuda Sair

 
Sr. Guilherme, 
 
Favor informar acerca do recebimento.
 
Atenciosamente, 
 
Edny Almeida
SEALMOX-TRE/AL
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Conteúdo:
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1569 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX

Informo que, nesta amanhã, contactei a fornecedora na pessoa
do Sr. Guilherme , o qual informou não haver recebido o e-mail (SEI nº
0507231). Fui orientado, sob alegação de problemas técnicos, de informar o
endereço eletrônico em caixa alta ( sem ter tecido maiores considereções), o
que foi realizado.  Assim, passamos a aguradar a resposta do fornecedor
quanto ao recebimento da NE.

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Técnico
Judiciário, em 27/02/2019, às 13:43, 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
0508401 e o código CRC F0E93A4A.

0000385-77.2019.6.02.8000 0508401v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1583 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX

    Informo que, nesta tarde, contactei via ligação
telefônica, a empresa fornecedora, na pessoa do Sr. Guilherme
Brandão, o qual informou não haver recebido o e-mail (SEI nº
0508400), enviado hoje pela manhã. Decidimos, ainda por telefone,
que o mesmo enviaria um e-mail entitulado TESTE para os endereços
eletrônicos almoxarifado@tre-al.jus.br e lucianamelo@tre-
al.jus.br . O e-mail foi recebido com sucesso pela SEALMOX, que
procedeu, em resposta àquele recebido do fornecedor, ao reenvio da
Nota de Empenho e Ordem de Fornecimento. vide Anexo SEI
(0508697). 

   De imediato, efetuei nova ligação telefônica e, em
conversa com o Sr. Guilherme Brandão, o mesmo ATESTOU o
recebimento do e-mail, inclusive ATESTOU constar nele a Nota de
Empenho, onde confirmou o valor nela constante, de R$ 5.040,00
(Cinco mil e quarenta reais).

   Por fim, solicitei ao mesmo que desse recebimento de
imediato, pela via escrita, respondendo ao e-mail. Encontro-me,
então, no aguardo.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 27/02/2019, às 16:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0508647 e o código CRC CF426E73.
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De: "Luciana Wander de Oliveira Mel" <lucianamelo@tre-al.jus.br>
Para: "Brasumix .vendas" <Brasumix@outlook.com>

CC: "comap Mailing List" <comap@tre-al.jus.br>, "sad Mailing List" <sad@tre-al.jus.br>, "almoxarifado Mailing
List" <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Data: 27/02/2019 04:02 PM
Assunto: Envio de Nota de Empenho 2019NE000232 - SEI 0000385-77.2019.6.02.8000
 
 Prezado fornecedor,

  
1. Encaminhamos em anexo a nota de empenho e ordem de fornecimento emitida em favor dessa
Empresa.

  
2. Pedimos o favor de inserir os dados bancários da empresa e o número do empenho na nota
fiscal, quando de sua emissão.

  
3. Informamos que a partir do recebimento deste, começa a correr o prazo para a entrega do
material, devendo ser observadas todas as especificações e condições previstas (Termo de
Referência, Edital de Licitação, Proposta, etc).

  
4. Deixamos claro que NÃO ACEITAREMOS a entrega de material diversa do que foi cotado e está
registrado na Ordem de Fornecimento e Nota de Empenho, no que diz respeito às características,
sobretudo mudança de MARCA ou unidade (Kg, L, g, etc..). Qualquer dúvida entrar em contato por
e-mail ou nos telefones abaixo ANTES da remessa do material para evitarmos dissabores durante
o processo de aceite neste Tribunal.

  
5. Local de entrega: Seção de Almoxarifado do TRE/AL, Av. Menino Marcelo (Antiga Via Expressa),
nº 7200-D Bairro Serraria, CEP: 57046-000 Maceió-AL. Ponto de Referência: próximo a
Concessionário Auto Vanessa e em frente ao prédio da SAMU

  
6. Por fim, pedimos confirmar o recebimento desta nota de empenho respondendo a este e-mail. É
imprescindível para que não tenhamos problemas com prazos contados para entrega do material.

  
Atenciosamente.

  
Luciana Wander de Oliveira Melo

 Seção de Almoxarifado
 TRE/AL

  
(82) 2122 7690 / (82) 2122 7691 / (82) 3328 1947

  
____________________________________________

  
Lembrem-se: URGENTE é tudo aquilo

 que não foi providenciado a tempo
 ____________________________________________

 Horário de recebimento de material
 segunda à quinta: 08 às 18h - sexta: 08 às 13h 

  

 

From: "Brasumix .vendas" <Brasumix@outlook.com>
 To: "Luciana Wander de Oliveira Mel" <lucianamelo@tre-al.jus.br>

 Date: Wed, 27 Feb 2019 18:35:39 +0000
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Subject: [almoxarifado] TESTE
  

 
 
 
Atenciosamente
Guilherme Brandão
(62) 3434-8159
(62) 3609-1256

 
 
Anexados:

 
Arquivo: SEI_TRE-AL - 0506552 - SIAFI -
Nota de Empenho.pdf

Tamanho:
228k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de fevereiro de 2019.
Retornem os autos à SEALMOX/COMAP, para

rigoroso acompanhamento do prazo de entrega do material,
destacando a necessidade de se promover a aquisição, em
autos apartados, do item fracassado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/02/2019, 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
0509091 e o código CRC 2F7B9DAE.

0000385-77.2019.6.02.8000 0509091v1

Despacho SAD 0509091         SEI 0000385-77.2019.6.02.8000 / pg. 267



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1653 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX

Senhor Secretário,
 
Informo que o novo Termo de Referência para aquisição de papel

toalha em bobina, tramita no processo SEI 0001640-70.2019.6.02.8000.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 01/03/2019, às 16:18, 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
0509967 e o código CRC B55BEEA8.

0000385-77.2019.6.02.8000 0509967v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de março de 2019.
Senhor Secretário,
 
Seguem os autos para apreciação e análise, após

anexo e-mail recém recebido do fornecedor, onde o mesmo
pede prorrogação de prazo para a entrega do material e
justifica seu atraso mediante carta do fabricante do
papel. Eventos SEI (0511846), (0511852) e (0511854). 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 11/03/2019, às 14:43, 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
0511839 e o código CRC 741EAA73.

0000385-77.2019.6.02.8000 0511839v1
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De: "Brasumix .vendas" <Brasumix@outlook.com>
Para: "almoxarifado@tre-al.jus.br" <almoxarifado@tre-al.jus.br>
Data: 08/03/2019 06:44 PM
Assunto: SOLICITAÇÃO DE PROROGAÇÃO DE PRAZO DE ENTREGA.
 
Luciana,
 
Boa tarde
 
Conforme conversado via fone segue declaração do fabricante e solicitação de prorrogação de prazo para a
entrega dos papeis.
 
Atenciosamente
Guilherme Brandão.
(62) 3434-8159

 (62) 3609-1256

  
 
Anexados:

 
Arquivo: PRORROGAÇÃO BRASUMIX
2018NE800232.pdf

Tamanho:
129k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Arquivo: DECLARAÇÃO
ABBASPEL.pdf

Tamanho:
221k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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BRASUMIX EIRELI - CNPJ: 28.314.084/0001-57  

Rua 93, nº 295, Setor Sul, Sala 1 

Goiânia – Goiás  

FONE: (62) 3434-8159 

BRASUMIX@OUTLOOK.COM 
 

 

Ao (a) 

TRE- ALAGOAS 

 

PEDIDO DE PRORROGAÇÃO 

 

A Empresa Brasumix Eireli - Me inscrita no CNPJ nº. 28.314.084/0001-57, por 

intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) Bruno Quirino Lima, portador (a) do 

CPF nº 035.715.611-04, Vem por meio de este solicitar prorrogação de prazo referente ao 

material do Empenho 2018NE800232, motivo este que se da devido dificuldade de 

entrega do material conforme carta de esclarecimento enviada pelo fabricante dos 

produtos.   

Diante do exposto acima solicitamos uma prorrogação de 5 dias úteis após o 

vencimento do prazo de entrega, para realizar a entrega do material empenhado. 

Em anexo carta do fabricante. 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

BRUNO QUIRINO LIMA 

CPF: 035.715.611-04 

TITULAR 

Goiânia, 08 de Março de 2019. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1717 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX

Em tempo, informamos ainda que o prazo do fornecedor (10 dias
a contar do recebimento da NE), exaure-se na data de hoje, tenho em vista que
o mesmo teve ciência e recebeu a NE respectiva em 27/02 último.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 11/03/2019, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0511862 e o código CRC D1AA1DB6.

0000385-77.2019.6.02.8000 0511862v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de março de 2019.
Retornem os autos à COMAP para adotar as

seguintes providências:
a) comunicar ao fornecedor que ele já se encontra

em mora e o atraso na entrega será computado em seu
desfavor para efeito de aplicação de penalidade pecuniária;

b) verificar o material em estoque e aferir se há
quantidade suficiente para aguardar a entrega no período
assinalado, caso contrário, avaliar a possibilidade de compra
por meio do adiantamento aberto respeitado o limite definido
para tanto, de modo a resguardar o fornecimento do material
até que seja promovida a entrega.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/03/2019, às 16:14, 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
0511946 e o código CRC 30F34933.

0000385-77.2019.6.02.8000 0511946v1
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E-mail - 0512005

Data de Envio: 
  11/03/2019 16:54:28

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    Brasumix@outlook.com
    "Brasumix .vendas" <Brasumix@outlook.com>
    almoxarifado@tre-al.jus.br
    comap@tre-al.jus.br

Assunto: 
  COMUNICADO - TRE/AL

Mensagem: 
  
Prezado Fornecedor, boa tarde!

De ordem do Secretário de Administração deste Tribunal, COMUNICO que:

"A Empresa BRASUMIX EIRELI, CNPJ: 28.314.084/0001-57 já se encontra em mora e o atraso na entrega
será computado em seu desfavor para efeito de aplicação de penalidade pecuniária."

Favor acusar o recebimento deste e-mail e seu teor, respondendo para: almoxarifado@tre-al.jus.br

Atenciosamente.

Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da Seção de Almoxarifado
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Estoque Atual Geral

Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Almoxarifado

11/03/2019 17:03:07Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL

Material:

U.G.:

200001334 - PAPEL HIGIENICO (PACOTE C/ 4 ROLOS)

070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Almoxarifado Financeiro?ValorQuantidade
0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL 58 187,92 Sim

58 187,92Total:
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1732 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX

Senhor Secretário de Administração,
 
Esta SEALMOX vem informar que, conforme se verifica em anexo

de evento 0512017, temos em estoque o quantitativo de 58 PACOTES de papel
higiênico.

No dia 28/02 último, foram distribuídos 40 pacotes de papel
higiênico, com 4 rolos cada, sendo 20 pacotes para esta Sede e 20 para o
Fórum Eleitoral da Capital.

Apenas na data de hoje, recebemos e atenderemos a novos
pedidos do Fórum e da Sede, totalizando 40 pacotes, sendo 20 para cada
Unidade elencada acima. 

De acordo com o relatório ASI evento 0512354, desde a aquisição
mediante o empréstimo TRE/SE, período de 08/02 (data de chegada do papel)
até 11/03, o consumo foi de 184 pacotes. Considerando os sábados, temos 23
dias úteis, o que nos dá uma média de consumo de 8 pacotes por dia.

Diante do exposto acima, podemos estimar que nosso estoque de
58 pacotes poderá atender à demanda das 2 Unidades, por até 7 dias
úteis. Incluindo o sábado próximo, o quantitativo nos atenderá, somente, até a
próxima terça-feira, dia 19.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 12/03/2019, às 13:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0512121 e o código CRC 94DD842D.

0000385-77.2019.6.02.8000 0512121v4
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Almoxarifado

Histórico de Consumo do Órgão - Resumido

11/03/2019 20:26:23

Período: 12/02/2019 11/03/2019a

Conta: 115610122 - MATERIAL DE LIMP. E PROD. DE HIG.

Saldo do Exercício Anterior
Quantidade

U.M.
Valor

Entrada
Quantidade Valor

Saída
Quantidade Valor

Saldo Atual no Órgão.
Quantidade Valor

Material

PT 4 240 184 58R$ 12,75 R$ 777,60 R$ 596,06 R$ 187,92200001334 - PAPEL HIGIENICO (PACOTE C/ 4
ROLOS)
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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 março de 2019.
Ciente, retorne o feito à COMAP/SEALMOX, para

monitorar a execução contratual.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/03/2019, às 14:06, 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
0513139 e o código CRC 32C91984.

0000385-77.2019.6.02.8000 0513139v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de março de 2019.
Senhor Secretário (com cópia à COMAP para

ciência),
 
Seguem os autos para as providências necessárias,

uma vez que o prazo de 5 dias úteis de prorrogação solicitado
pelo fornecedor vigorou até a data de ontem e, na data de
hoje, após contactar com o mesmo, via telefone, por 3 vezes
consecutivas, no período das 13:00h às 17:50h, nas pessoas
de Guilherme Brandão e Bruno Quirino, na tentativa de
conseguir o rastreamento da carga, não conseguimos efetiva
resposta.

Também não conseguimos contato com a
transportadora no número que nos foi repassado: 11 2691
3457.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 19/03/2019, às 18:25, 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
0516653 e o código CRC F298A2BC.

0000385-77.2019.6.02.8000 0516653v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de março de 2019.
À COMAP, com cópia à SEALMOX
 
À Vista do Despacho SEALMOX 0516653, reporto-

me ao Despacho GSAD 0511946, e reitero as recomendações
de que sejam adotadas as seguintes providências:

a) notificação formal do fornecedor assinalando
que ele já se encontra em mora e o atraso na entrega será
computado em seu desfavor para efeito de aplicação de
penalidade pecuniária;

b) verificar o material em estoque e aferir se há
quantidade suficiente para suportar maior atraso na entrega,
caso contrário, diante da gravidade da situação advinda da
falta do material, que retrata a excepcionalidade do caso (o
Tribunal licitou e não recebeu item de natureza essencial),
promover a compra por meio do adiantamento aberto
respeitado o limite definido para tanto, de modo a resguardar
o fornecimento do material até que seja promovida a entrega.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/03/2019, às 19:56, 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
0516722 e o código CRC 46A2356E.

0000385-77.2019.6.02.8000 0516722v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX

Senhora Coordenadora,

 

Em atenção ao despacho SAD 0516722, informo que não temos mais o material em
estoque, pois as últimas unidades do item foram distribuídas sexta-feira, 15 de
março, sendo 20 pacotes para esta Sede Administrativa, 16 pacotes para o Fórum
Eleitoral e 2 pacotes para o Galpão Sede do Almoxarifado.

Desta feita, de acordo com a média de consumo do material no Órgão, estima-se que já
devemos estar com falta do material nas Unidades Administrativas a partir de hoje.

Nestes autos, tratamos da compra do item, para AQUISIÇÃO IMEDIATA, pois
caracteriza-se como de uso essencial (TR SEI 0494400) . O licitante vencedor recebeu
a Nota de Empenho (0508400, 0508647) e não entregou o produto no prazo; solicitou
prorrogação do mesmo (0511846) e, ainda assim, não recebemos o material até a
presente data.

Vencido desde ontem o prazo de prorrogação solicitado, e após várias tratativas com o
fornecedor em busca do código de rastreio da mercadoria, sem sucesso, encontramo-
nos, na data de hoje, sem uma previsão exata da chegada do material, e sem
material no estoque (0517111). 

Sugerimos, portanto, que sejam adquiridos 900 unidades (rolos) de papel higiênico,
com vistas a atender, com segurança, o consumo do Órgão nos próximos 15 dias
úteis.

Em tempo, estamos providenciando ainda hoje o Ofício, com a devida notificação, para
ser enviado ao fornecedor.

Respeitosamente. 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 20/03/2019, às 15:25, 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
0517062 e o código CRC F7D4F40C.

0000385-77.2019.6.02.8000 0517062v3
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Almoxarifado

Posição do Estoque Analítico - Por Almoxarifado
Órgão:

20/03/2019 15:14:49

U.G.:
Almoxarifado:

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL
070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL - TRE_AL

Material
Total

ValorQtde.
Disponível

ValorQtde.
Indisponível

ValorQtde.
EndereçoFinalidade de

CompraU.M.

PT ESTOCÁVEL ALMOX2_PAL
ETE_A_01

0 0,00 0 0,00 0 0,00200001334 - PAPEL HIGIENICO (PACOTE C/ 4 ROLOS)

PT ESTOCÁVEL PALETE_B_03 0 0,00 0 0,00 0 0,00200001334 - PAPEL HIGIENICO (PACOTE C/ 4 ROLOS)

Total: 0,00 0 0,000,000 0
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de março de 2019.
À SEIC,
À Servidora Márcia,
 
para promover a compra por meio do adiantamento

aberto, respeitado o limite definido para tanto, nos moldes
indicados na informação nº 2019 da SEALMOX (evento SEI nº
0517062), de modo a resguardar o fornecimento do material
até que seja promovida a entrega do material licitado.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 20/03/2019, às 15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0517128 e o código CRC 1F1B9C39.

0000385-77.2019.6.02.8000 0517128v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de março de 2019.
À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Em atenção ao Despacho COMAP 0512354,

consubstanciado pela Informação SEALMOX 2019 0517062,
informo que foi adquirido, nesta data, o quantitativo de 900
rolos de papel higiênico branco, folha dupla, picotado, 30m,
pacote com 12 unidades, da marca Fofinho, conforme Nota
Fiscal e respectivo Recibo da aquisição (evento 0517402).

Outrossim, informo que foram entregues no
Almoxarifado 64 pacotes do referido produto, totalizando 768
(setecentos e sessenta e oito) rolos de papel higiênico e 11
pacotes - 132 rolos à Chefia da SAPEV, nesta data.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 20/03/2019, às 19:16, 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
0517405 e o código CRC 306D714F.

0000385-77.2019.6.02.8000 0517405v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Ofício nº 720 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX
Maceió, 20 de março de 2019.

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a)

Representante da empresa BRASUMIX EIRELI - CNPJ 28.314.084/0001-57

Bruno Quirino Lima

Proprietário Titular/BRASUMIX EIRELI

Rua 93, nº 295, Setor Sul, Sala 1
Goiânia - GO, CEP: 74.083-120

Assunto: Informação. Descumprimento Prazo Contratual. Notificação.

 

Senhor Representante,

 

Trata-se de questão acerca da compra para AQUISIÇÃO IMEDIATA, firmada com este
Órgão, referente ao fornecimento de material de consumo – PAPEL HIGIÊNICO,
promovido pelo Pregão Eletrônico n.º 04/2019, em que a empresa representada por
Vossa Senhoria sagrou-se vencedora quanto à adjudicação do item 2.

Considerando o estabelecido no Item 2, Subitem 2.1 do Edital do Pregão Eletrônico n.º
04/2019, que dispõe sobre O PRAZO E LOCAL DE ENTREGA, a entrega do
material, pelo licitante vencedor, deveria ser feita no prazo de até 10 (dez) dias
corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho.

Considerando, também, as informações consignadas no Despacho SAD 0516722,
Procedimento Eletrônico n.º 0000385-77.2019.6.02.8000, NOTIFICO Vossa Senhoria
que já se encontra em mora e o atraso na entrega será computado em seu desfavor
para efeito de aplicação de penalidade pecuniária. 

Registro, AINDA, que a falta do material tem trazido transtornos a esta Administração.

Diante do exposto acima, solicito que seja feita a entrega imediata do material sob pena
da aplicação das sanções cabíveis.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,

Ofício 720 (0517431)         SEI 0000385-77.2019.6.02.8000 / pg. 291



Chefe de Seção, em 21/03/2019, às 16:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0517431 e o código CRC 9BE36975.

0000385-77.2019.6.02.8000 0517431v3

Ofício 720 (0517431)         SEI 0000385-77.2019.6.02.8000 / pg. 292



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

 

DESPACHO

Maceió, 21 de março de 2019.
À SAD ,
conforme consta no Despacho SEI 0517405, foi

realizada a aquisição de 900 unidades de papel higiênico,
desta forma encaminho o presente para conhecimento e à
SEALMOX para acompanhamento.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 21/03/2019, às 16:06, 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
0517868 e o código CRC 8BD51D17.

0000385-77.2019.6.02.8000 0517868v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de março de 2019.
À SAPEV, para envio do Ofício 720 (evento

0517431), com AR, à Empresa BRASUMIX EIRELI.
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 21/03/2019, às 16:28, 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
0517898 e o código CRC CD6CE540.

0000385-77.2019.6.02.8000 0517898v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico que o Ofício n.º 720/2019 - SEALMOX, foi
encaminhado para expedição no dia 22 de março de  2019, através do
Registro AR JT 858 496 815 BR.

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 25/03/2019, às 14:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0518907 e o código CRC 31F71014.

0000385-77.2019.6.02.8000 0518907v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de abril de 2019.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
A entrega do papel higiênico, por parte do

fornecedor, deveria ter sido efetuada até o dia 11/03/2019,
prazo este contado a partir da confirmação do recebimento da
Nota de Empenho, conforme Informação 1717, 0511862.

 
No Despacho SEALMOX 0511839, nos é informado

o pedido de prorrogação, por parte do contratado, para a
entrega do material em questão, em 5 (cinco) dias úteis, prazo
esse que passaria a ser o dia 18/03/2019, caso fosse deferido.

 
No dia 19/03/2019, a senhora chefe da SEALMOX,

informa no Despacho SEALMOX 0516653 que, após realizar
várias tentativas de contatar tanto o fornecedor, quanto a
transportadora responsável pela entrega, não logrou êxito.

 
Em virtude dos atrasos do fornecedor, foi

necessária a compra, por meio de suprimento de fundos, do
material em questão, no quantitativo de 900 (novecentos)
rolos, conforme detalha o Despacho SEIC 0517405.

 
Ademais, através do Ofício nº 720/2019, 0517431, a

  

Despacho COMAP 0523172         SEI 0000385-77.2019.6.02.8000 / pg. 296



empresa foi notificada para que realizasse a imediata entrega
do material, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, sem
qualquer manifestação da mesma, até o momento.

 
Informo, ainda, que desde o dia 25/03/2019, esta

Coordenadoria, pessoalmente, tenta contato com a empresa,
através do número (62) 98254-5532, obtendo êxito em poucas
vezes, sendo que, em todas elas, o senhor Guilherme informa
que o material já está em trânsito e cujo prazo previsto seria 
o dia 29/03/2019.

 
Também foi realizada a tentativa de contato com a

trasnportadora ABV Brasil Cargas, cujo contato é a senhora
Bárbara, onde obteve-se êxito em duas vezes somente, a
primeira no dia 01/04/2019, às 15: 21 horas, onde a referida
senhora, após pedir um momento para averiguar a situação,
transcorridos mais de seis minutos de espera, a ligação foi
finalizada, não obtendo-se sucesso nas tentativas posteriores.
Já na segunda vez em que fomos bem sucedidos, hoje, às
16:14 horas, a senhora Bárbara nos informou que o caminhão
que transportava a carga havia quebrado em Salvador, e que
hoje estaria iniciando o transporte de Salvador para Maceió,
cujo novo prazo de entrega seria o dia 08/04/2019, segunda-
feira.

 
Diante do exposto, encaminho os presentes

autos para ciência da situação retratada, tendo em vista a
grande insegurança gerada acerca da entrega do material,
visto ser de difícil contato tanto a fornecedora, qanto a
transportadora, agravada pela importância do item em
questão, imprescindível para este Regional, cujo atual estoque
tem previsão de duração de 9 dias úteis.

 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 02/04/2019, 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
0523172 e o código CRC EFDB0DD0.

0000385-77.2019.6.02.8000 0523172v1
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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 abril de 2019.

À COMAP,

Sra. Coordenadora,

Ante a manifestação constante no Despacho COMAP 0523172, sugiro que seja aberto
de imediato processo para aquisição emergencial do material em questão, salvo se
houver confirmação inequívoca da entrega na data referida no despacho.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/04/2019, às 20:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0524873 e o código CRC 534256C1.

0000385-77.2019.6.02.8000 0524873v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de abril de 2019.
Senhora Coordenadora,
 
Uma vez que, até o presente momento, não

logramos êxito quanto à efetiva entrega do PAPEL
HIGIÊNICO, pelo fornecedor, e dando prosseguimento à
orientação do Sr. Secretário de Administração, em despacho
GSAD 0524873, dada a incerteza do recebimento do item,
caracterizada nestes autos, e conforme as ponderações de V.
Sª, em despacho COMAP 0523172, abrimos novo
procedimento administrativo SEI 0003157-13.2019.6.02.8000,
a este relacionado, encaminhando novo Termo de Referência,
visando aquisição imediata em caráter emergencial, de Papel
Higiênico. 

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 08/04/2019, às 17:38, 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
0525904 e o código CRC 8B7F990D.

0000385-77.2019.6.02.8000 0525904v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de abril de 2019.

 

 

À SAPEV
 
Assunto: Informação. Retorno. Aviso de Recebimento.
 
 
Senhor Chefe,
 
Solicito informar acerca de eventual retorno do Aviso de

Recebimento  n.º  JT858496815BR, referente ao Ofício nº 720, evento
0517431.

 
Não promovido o retorno por parte da Empresa Brasileira

de Correios e Telégrados, solicitar à contratada informações acerca
da questão.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 17/04/2019, às 11:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0530390 e o código CRC FE56B42D.

0000385-77.2019.6.02.8000 0530390v1
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ATESTO

ATESTO que o produto fora recebido na quantidade e
qualidade esperadas.

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Técnico
Judiciário, em 22/04/2019, às 08:27, 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
0530483 e o código CRC 24204411.

0000385-77.2019.6.02.8000 0530483v2
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL
Secretaria de Administração
Coordenadoria de Material e Patrimônio
Seção de Almoxarifado

Nota de Recebimento
Órgão:

22/04/2019 08:32:17

U.G.:
Almoxarifado:

001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL
070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

0001 - ALMOXARIFADO CENTRAL

Tipo de Movimento: 001 - COMPRA
Código da Nota: 2019/000025 Data de Recebimento: 22/04/2019 Data de Atesto: 22/04/2019 Finalidade: 01 - ESTOQUE
Fornecedor: 28.314.084/0001-57 - BRASUMIX EIRELI
Documentos: 001 - EMPENHO 2019NE000232  22/02/2019  003 - NOTA FISCAL 414  13/03/2019  002 - PROCESSO DE ENTRADA 385-77.2019

Item Material U.M. Lote Validade Finalidade
da Compra

Finalidade
do Estoque Endereço Qtde. Preço

Unitário Total

1 200001334 - PAPEL HIGIENICO (PACOTE C/ 4 ROLOS) PT ESTOCÁVEL ESTOCÁVEL PALETE_B_0
3 1.440,00 3,50 5.040,00

TOTAL: 5.040,001.440,00

Resumo Contábil
TotalQtde.Conta

115610122 - MATERIAL DE LIMP. E PROD. DE HIG. 1.440,00 5.040,00

EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA Seção de Almoxarifado

Efetuei a entrada do(s) material(is) acima especificado(s) em: _____/_____/_________.
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SIAFI - NOTA DE SISTEMA

__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  22/04/19  08:48     NS                               USUARIO : EDNEY ALMEIDA  
  DATA EMISSAO      : 22Abr19   VALORIZACAO : 22Abr19  NUMERO  :
2019NS001351   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 28314084/0001-57 - BRASUMIX EIRELI                        
  TITULO DE CREDITO : 2019NP000339            DATA VENCIMENTO  : 29Abr19        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  APROPRIAÇÃO DE NF 414, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (
PAPEL HI
  GIÊNICO) PA385-77.2019 2019NE000232.                                          
                                                                                
         
                                                                                
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 401002 2019NE000232                             33903022                   
                                                                        5.040,00
  02 521214 2019NE000232                   213110400 33903022                   
                                                                        5.040,00
  03 551001 2019NE000232                   115610100 33903022                   
                                                                        5.040,00
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 92623301468 -  EDNEY ALMEIDA     UG : 070011   22Abr19 
 08:48  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Técnico
Judiciário, em 22/04/2019, às 08:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0530494 e o código CRC BFBFC047.

0000385-77.2019.6.02.8000 0530494v2
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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: 28.314.084/0001-57
Razão Social: BRASUMIX EIRELI
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 22/08/2019

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 27/08/2019
FGTS 09/05/2019
Trabalhista Validade: 21/09/2019(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 26/04/2019
Receita Municipal Validade: 26/04/2019

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/12/2019Validade:

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: 22/04/2019 08:50 de
CPF: 926.233.014-68      Nome: EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Certidão SICAF (0530496)         SEI 0000385-77.2019.6.02.8000 / pg. 307
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Simples Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 22/04/2019

  Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 28.314.084/0001-57
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial : BRASUMIX EIRELI

  Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018

Situação no SIMEI:  NÃO optante pelo SIMEI

  Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

  Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

  Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

  Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

Certidão SIMPLES (0530498)         SEI 0000385-77.2019.6.02.8000 / pg. 308
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NOTA TÉCNICA - 1ª FASE

Objeto da Atestação:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PAPEL HIGIÊNICO)

Área interessada:

COMAP

Contrato:

NOTA DE EMPENHO: 2019NE000232 ( 0506552 )
Vigência do contrato:

 

Contratado(a):

BRASUMIX EIRELI ME - CNPJ: 28.314.084/0001-57

Em cumprimento ao disposto no art. 63, Lei nº 4.320/64 procedemos à análise dos
documentos que integram a fase de liquidação da despesa, concluindo que:

01 - Os documento hábeis, anexo à NT, apresentam-se dentro das formalidades legais
e estão compatíveis com a natureza da despesa?

SIM

02 - Documentos:

NOTA FISCAL 0530482, ATESTO 0530483, ASI 0530488,
SIAFI 0530494, SICAF 0530496, SIMPLES 0530498

03 - As cláusulas contratuais pactuadas entre o TRE-AL e o(a) Contratado(a) foram
fielmente cumpridas na forma descrita na Nota de Empenho?

NÃO.

04 - Valor bruto a ser pago:

R$ 5.040,00 ( Cinco mil e quarenta reais)

05 - Observações:

O produto ora recepacionado atendeu aos critérios quanto a sua
qualidade e quantidade, no entanto a entrega ocorreu fora do prazo
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estipulado. Segundo doc.SEI nº 0508647, o recebimento da nota de mepenho
restou considerado como recebido em 27/02/2019, entretanto a entrega do
produto apenas ocorreu em 16/04/2019, ou seja, com 54 ( cinquenta e quatro
dias de atraso). Assim, sugere-se, s.m.j,  a aplicação de sanção administrativa
por infração ao item 15.1 do Edital PE04/2019 (0495194), c/c item 16.4, c, do
mesmo edital.

Maceió, 22 de abril de 2019.

Após o preenchimento, encaminhar à Coordenadoria de Orçamento e Finanças para
pagamento.

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Técnico
Judiciário, em 22/04/2019, às 09:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 22/04/2019, às 13:33, 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
0530499 e o código CRC 9A2D6C4E.
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DESPACHO

Maceió, 22 de abril de 2019.
À SCON,
 
Para pagamento de nota fiscal 0530482, após

realizados lançamentos no ASI  0530488 e SIAFI 0530494.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO CARLOS LIMA CAVALCANTE,
Técnico Judiciário, em 22/04/2019, às 14:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0530856 e o código CRC 748038BB.

0000385-77.2019.6.02.8000 0530856v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2019NS0001351, de 22-04-2019.

Observação:

À SGF,
Para procedimentos próprios do pagamento, com as

cautelas de praxe. Observe-se, especialmente, o que consignado pela
gestão na NT, quanto à glosa cautelar.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Analista
Judiciário, em 22/04/2019, às 15:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0530914 e o código CRC 1C0F776A.
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DESPACHO

Maceió, 22 de abril de 2019.
À SEALMOX.
 
Considerando que na nota técnica foi indicado que

deve haver retenção cautelar com base no disposto no item
16.4 do edital do pregão eletrônico nº 4/2018.

Considerando que o item 16.4 do pregão prevê
várias hipóteses de aplicação de multa.

Solicito que seja informado o valor a ser retido do
pagamento.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO, Chefe
de Seção, em 22/04/2019, às 17:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0531053 e o código CRC 2FB9F429.

0000385-77.2019.6.02.8000 0531053v1
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INFORMAÇÃO Nº 2701 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX

Em atenção à informação SEI nº 0531262, informamos que o percentual de retenção
no caso em concreto é de 7,5% (sete e meio por cento) sobre o valor da nota fiscal (R$
5.40,00),  ou seja, a retenção, em sendo aplicada, será de R$ 378,00. Informamos,
outrossim, que a indicação do percentual foi feita ( alínea "c", do item 16.4 ) no
campo observações da Nota Técnica, a qual se transcreve:

"(...) Assim, sugere-se, s.m.j,  a aplicação de sanção administrativa por infração ao item
15.1 do Edital PE04/2019 (0495194), c/c item 16.4, c, do mesmo edital. 

 

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Técnico
Judiciário, em 23/04/2019, às 09:05, 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
0531262 e o código CRC E2953F78.

0000385-77.2019.6.02.8000 0531262v3
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NOTA TÉCNICA - 2ª FASE

Procedimentos de análise da Liquidação da despesa

01 - A documentação apresentada está de acordo com a natureza da despesa
realizada?

SIM

02 - Os cálculos constantes do documento hábil apresentado apresentam-se
regulares?

SIM

03 - O documento apresentado está regular?

SIM

04 - O valor constante do documento está de acordo com as cláusulas pactuadas?

SIM

05 - Consta no processo a respectiva nota de empenho?

 

SIM

06 - O objeto do documento fiscal ou equivalente está de acordo com a descrição da
nota de empenho?

SIM

07 - A data de emissão do documento fiscal ou equivalente é igual ou posterior à data
da nota de empenho?

SIM

08 - O documento fiscal ou equivalente encontra-se devidamente atestado?

SIM

09 - O documento fiscal ou equivalente é válido?

SIM

10 - O valor do documento fiscal ou equivalente está de acordo com a nota de
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empenho?

SIM

11 - No caso de material (consumo/permanente), a classificação contábil está correta?

SIM. CONFORME ANÁLISE DA SCON.

12 - Os documentos que comprovam a regularidade do fornecedor ou prestador de
serviços junto à seguridade social estão atualizados?

SIM

13 - É necessário reforçar a nota de empenho?

NÃO

14 - O contrato está vigente?

SIM

15 - Observações:

 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA ELIAS DE SOUZA REBELO,
Técnico Judiciário, em 23/04/2019, 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
0531439 e o código CRC 8D745515.
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SIAFI - DOCUMENTOS FINANCEIROS

  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  23/04/19  14:02     NS                               USUARIO : MARCIA ELIAS   
  DATA EMISSAO      : 23Abr19   VALORIZACAO : 23Abr19  NUMERO  : 2019NS001372 
 
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 28314084/0001-57 - BRASUMIX EIRELI                        
  TITULO DE CREDITO : 2019NP000339            DATA VENCIMENTO  : 29Abr19        
  OBSERVACAO                                                                    
  GLOSA CAUTELAR (7.5 POR CENTO) SOBRE A NF 414, DEVIDO ATRASO NA ENTREGA
DO PRO
  DUTO, CONFORME NOTA TÉCNICA 1a FASE. SEI 385-77.2019.                         

  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 521476 2019NE000232                                                        
                                                                          378,00
  02 531214 2019NE000232                   213110400 33903022                   
                                                                          378,00
 
  LANCADO POR : 13489652827 -  MARCIA ELIAS      UG : 070011   23Abr19   14:02

 

 

  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDOC (CONSULTA
DOCUMENTO)___________________
  23/04/19  14:05     NS                               USUARIO : MARCIA ELIAS   
  DATA EMISSAO      : 23Abr19   VALORIZACAO : 23Abr19  NUMERO  : 2019NS001373 
 
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 28314084/0001-57 - BRASUMIX EIRELI                        
  TITULO DE CREDITO : 2019NP000339            DATA VENCIMENTO  : 29Abr19        
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE
PAGAMENTO.     

  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 591900 0100000000400C                                                      
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                                                                        4.662,00
 
  LANCADO POR : 13489652827 -  MARCIA ELIAS      UG : 070011   23Abr19   14:05

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO, Chefe
de Seção, em 23/04/2019, às 14:43, 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
0531440 e o código CRC 9E3E8517.
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