TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 2910 - TRE-AL/PRE/PREG

Sr. Secretário de Administração
Reporto-me no presente para conﬁrmar o fracasso parcial do
PREGÃO 12/2019, ITEM 03, aquisição de PAPEL TOALHA EM
BOBINA, 100% ﬁbra celulósica natural virgem, branco, resistente e
com alta absorção, gramatura mín. de 28gr/m2, dimensões mínimas:
20 cm x 200 m. Fardo com no mín. 6 bobinas de 200m cada. Produto
com ﬁcha técnica e certiﬁcacão FSC, isento de contaminação,
comprovada através de laudo de análise microbiológica.
As razões do fracasso decorreram de desconformidades técnicas
das propostas apresentadas, bem como de preços ofertados acima do
estimado pela administração, destacando que alguns participantes
reiteraram a impossibilidade de alcançar o valor máximo publicado
no Edital 12/2019, de 09 (nove) propostas mais de 60% dos licitantes
registraram a impossibilidade de aceitação do valor estimado que
perfaz R$11.682,75, razão pela qual sugerimos a reavaliação da
cotação média do pretenso item.
Seguem em
adjudicação.
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Respeitosamente.
PREGOEIRO/TRE-AL
Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 02/05/2019, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0535405 e o código CRC DAC3E7B2.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de maio de 2019.

À COMAP.
Sra. Coordenadora,
Levo ao conhecimento de Vossa Senhoria
Informação 2910 do Sr. Pregoeiro (0535405), por meio da
qual relata o fracasso do Item 3 - Pregão Eletrônico TRE/AL
Nº 12/2209 -, e as razões que as levou a fracassá-lo.
Posto isto, encaminho-lhe os autos para avaliação e
análise da informação e, se for caso, encaminhar a unidade
competente para nova instrução.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/05/2019, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0536027 e o código CRC 01D2080F.

0003813-67.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0536027

0536027v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 07 de maio de 2019.

À SEIC
Senhor Chefe,
Remeto os presentes autos para que sejam revisados os
valores estimados no sentido de repetirmos o certame.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 07/05/2019, às 12:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0537183 e o código CRC 82E2705A.

0003813-67.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0537183

0537183v1
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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 maio de 2019.

À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Tendo em vista as razões apontadas pelo pregoeiro
para o fracasso do 2º certame realizado para a aquisição de
papel toalha, não apenas relacionado a preço, sugerimos o
encaminhamento dos autos à SEALMOX, para a necessária
juntada do Termo de Referência, o qual deverá balizar a
revisão da pesquisa de preços a cargo da SEIC.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 13/05/2019, às 15:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 13/05/2019, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0540272 e o código CRC 231365AD.

0003813-67.2019.6.02.8000

Despacho SEIC 0540272

0540272v1
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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 maio de 2019.

À SEALMOX
Senhora Chefe,
Da forma como fora acordado anteriormente,
encaminho os presentes autos para revisão do Termo de
Referência.
Após, à SEIC para que seja realizada a revisão dos
valores estimados.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 13/05/2019, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0540323 e o código CRC 5DD1947D.

0003813-67.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0540323

0540323v1
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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, conforme especiﬁcado em QUADRO
ANEXO, visando atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção
de suas atividades durante o exercício de 2019.
1.1- A presente aquisição faz parte do planejamento de aquisições, por serem itens
essenciais de higiene, e deve ocorrer através de pregão eletrônico, tipo menor preço
por item, com Ata de Registro de Preço.

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 (dez) 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).
2.4Indicar
endereço
eletrônico
(e-mail)
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

para

o

recebimento

de

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 30 (trinta) 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 7:30h e 13:30 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. 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:
5.10,50%
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.

Termo de Referência SEALMOX 0548279
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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 pelos 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.
7.3 - A Ata terá validade de 12 meses.

8. CRITÉRIOS
DE
SUSTENTABILIDADE - Solicitamos
confeccionados em 100% fibra celulósica natural virgem.

os

papéis

toalha

QUADRO ANEXO I

TOTAL DA
UNIDADE
ATA

ITEM

MATERIAL

1

PAPEL TOALHA EM BOBINA, 100% ﬁbra celulósica natural virgem, branco, auto corte, gramatura de 28gr/m2, dimensões: 20 cm x 200 m.
Fardo com 6 bobinas de 200m cada.

4000

BOBINA

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 28/05/2019, às 19:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0548279 e o código CRC F4D87F8B.
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PEDIDO
MÍNIMO

2500

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de maio de 2019.

Senhora Coordenadora,
Segue novo Termo de Referência visando aquisição
de Papel Toalha Bobina, uma vez refeito e alterado para
aquisição com Ata de Registro de Preço, conforme sua
aquiescência, para que seja enviado ao Sr. Secretário de
Administração, para análise e apreciação.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 28/05/2019, às 19:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0548293 e o código CRC 68C7574A.

0003813-67.2019.6.02.8000

Despacho SEALMOX 0548293

0548293v1
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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 maio de 2019.

À SAD
Senhor Secretário,
Tendo em vista que o Termo de Referência SEALMOX,
0548279, foi refeito e alterado de aquisição imediata (estoque para 3
meses) para Ata de Registro de Preços, sendo revisada, inclusive, a
especiﬁcação do item em questão, encaminho o referido TR para
análise e aprovação de Vossa Senhoria, caso seja de sua
aquiescência.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 29/05/2019, às 18:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0548971 e o código CRC 8A11398E.

0003813-67.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0548971

0548971v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de maio de 2019.
À Diretoria-Geral,
Sr. Diretor-Geral,
Encaminho os presentes autos para repetição do
certamente em relação ao item 1 (Papel toalha em bobina), constante
na Informação 2910 (0535405)
Para tanto, evoluo à consideração de Vossa Senhoria o
Termo de Referência que ora segue aprovado (0548279), em
observância ao disposto no art. 7º da Res. TRE/AL nº 15.787, de
15/2/2017.
Assim, se for da aquiescência de V. Sa., peço-lhe vênia
para sugerir a remessa do feito à COMAP, para a instrução de que
trata o art. 8º da mencionada Resolução.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/05/2019, às 14:25, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0549206 e o código CRC 4FAD1AC0.

0003813-67.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0549206
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de maio de 2019.
Considerando
a
informação
contida
no
despacho 0549206, ﬁrmado pelo Secretário de Administração, e à luz
do art. 7º da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, determino o
encaminhamento do feito à Coordenadoria de Material e Patrimônio
para a competente instrução visando à aquisição de papel toalha,
conforme especiﬁcado no Anexo I do Termo de Referência (0548279),
visando atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na
manutenção de suas atividades durante o exercício de 2019.
Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 30/05/2019, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0549327 e o código CRC 60CC1B22.

0003813-67.2019.6.02.8000
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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 junho de 2019.

À SEIC
Senhor Chefe,
Encaminho os presentes autos para, caso
necessária, seja realizada a revisão da estimativa de preços
(Despacho SEIC 0511885, Procedimento SEI nº 000164070.2019.6.02.8000), considerando-se o Termo de Referência
SEALMOX 0548279, alterado pela unidade demandante, tendo
em vista a possibilidade de repetição do certame para o item
fracassado.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 05/06/2019, às 14:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0551298 e o código CRC 2C667FE3.

0003813-67.2019.6.02.8000
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Relatório de Cotação: Papel Toalha em bobina - PA 0003813-67.2019
Pesquisa concluída no dia 06/06/2019 18:37:21

ITEM

(IP: 186.208.71.210)

PREÇOS

QUANTIDADE

UNITÁRIO

TOTAL

59

666 Fardos

66,29

R$44.149,14

Valor Global:

R$44.149,14

1) Papel toalha em fardo com 6 unidades

Detalhamento dos Itens
Item 1: Papel toalha em fardo com 6 unidades
Quantidade

Descrição

666 Fardos

fardos com 6 unidades

R$66,29
Observação

Preço (ComprasNet) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R$52,80

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

D a t a : 26/12/2018 09:02

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE

Modalidade: Pregão Eletrônico

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JÚLIO M BANDEIRA MELLO

S R P : SIM

Objeto: Aquisição de equipamentos e utensílios de limpeza, higienização e lavanderia..
Descrição: TOALHA DE PAPEL - Papel toalha em bobina. Produzido em 100% celulose
virgem. Em bobina, com 200 metros cada. Dimensões 20 cm x 200m. Folha
simples, branca e de excelente alvura e maciez, resistente, de alta absorção.

Identificação: NºPregão:102018 / UASG:158705
Lote/Item: /31
Ata: Link Ata
Adjudicação: 27/12/2018 11:58

Embalagem em fardo com 06 rolos.

Homologação: 27/12/2018 12:49

CatMat: 5240 - TOALHA DE PAPEL, TOALHA PAPEL - MAO

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 300
Unidade: Fardo
U F : PB

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

19.025.406/0001-57
* VENCEDOR *

EMBALASTIL PAPEIS LTDA

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$52,69

Marca: EMBALASTIL
Fabricante: EMBALASTIL PAPEIS LTDA
M o d e l o : EMBALASTIL

11.028.345/0001-70

BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME

R$52,70

COMERCIAL MARELLY LTDA - ME

R$53,00

Marca: LIVE PAPER
Fabricante: SUPREMA
M o d e l o : LIVE PAPER

13.986.656/0001-77
Marca: FAPEL
Fabricante: FAPEL
M o d e l o : FAPEL
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CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

26.427.828/0001-14

FABIANA RODRIGUES PEREIRA 07214454629

R$58,94

INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE

R$69,00

CAVALCANTE & CIA LTDA - ME

R$87,00

Marca: SECCAR
Fabricante: SECCAR
M o d e l o : BOBINA

08.158.664/0001-95
Marca: LORD
Fabricante: PB PAPEIS
M o d e l o : FARD

10.655.938/0001-01
Marca: ESSENCIAL
Fabricante: ESSENCIAL
M o d e l o : ESSENCIAL

Preço (ComprasNet) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R$58,05

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA

D a t a : 09/01/2019 09:01

Comando do Exército

Modalidade: Pregão Eletrônico

Comando Militar do Leste

S R P : SIM

1ª Região Militar

Identificação: NºPregão:642018 / UASG:160322

Hospital Central do Exército

Lote/Item: /221

Objeto: Aquisição de material de limpeza para o Almoxarifado do HCE..

Ata: Link Ata

Descrição: SELADORA EMBALAGEM - TOALHA DE PAPEL DE FOLHA SIMPLES, NA COR
BRANCA, GOFRADO OU NÃO, FABRICADO COM 100% FIBRA CELULÓSICA
VIRGEM, ISENTO DE QUALQUER TIPO DE PARTÍCULAS FÍSICAS (LENHOSAS,

Adjudicação: 20/03/2019 13:57
Homologação: 20/03/2019 15:06

METÁLICAS, FILAMENTOS PILOSOS, FRAGMENTOS DE MATERIAL PLÁSTICO)
BEM COMO SUBSTÂNCIAS NOCIVAS À SAÚDE. O PAPEL NÃO DEVERÁ
DESINTEGRAR-SE FACILMENTE EM ÁGUA E DEVERÁ SER MACIO,

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 45.000

ABSORVENTE E HOMOGÊNEO, EVITANDO, TANTO O ESFARELAMENTO,
QUANTO À IMPERMEABILIDADE. AS FOLHAS NÃO PODERÃO APRESENTAR

Unidade: PACOTE
U F : RJ

MANCHAS, FUROS OU FALHAS EM SUA EXTENSÃO, DEVENDO APRESENTAR
CORTE LATERAL UNIFORME E SEM REBARBAS, COM AS SEGUINTES
DIMENSÕES: LARGURA: 20 CENTÍMETROS E COMPRIMENTO: 200 METROS.
O PAPEL DEVERÁ TER GRAMATURA MÍNIMA DE 37 G/M² (TRINTA E SETE
GRAMAS POR METRO QUADRADO). ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE
PAPELÃO EMBALADOS INDIVIDUALMENTE COM NO MÍNIMO 8 ROLOS, COM
CERTIFICAÇÃO FLORESTAL (REFERÊNCIA:FSC,CERFLOR). LAUDO
MICROBIOLÓGICO DE ACORDO COM A RDC 142 DE 2017. SERÁ NECESSÁRIO
A COMPROVAÇÃO DA PONTUAÇÃO POR CARACTERÍSTICAS DOS CRITÉRIOS
PARA PONDERAÇÃO PARA CLASSIFICAÇÃO NA CLASSE I DA ABNT NBR
15464-7:2007, DA GRAMATURA, DA COMPOSIÇÃO FIBROSA E DAS
DIMENSÕES, ATRAVÉS DE LAUDO DE ENTIDADES, PÚBLICAS OU PRIVADAS,
QUE SEJAM ACREDITADAS E TENHAM INQUESTIONÁVEL REPUTAÇÃO
PROFISSIONAL;
CatMat: 5 0 2 7 0 - SELADORA EMBALAGEM , MAQUINA VEDAR EMBALAGEM /
SELADORA NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

06.334.946/0001-70
* VENCEDOR *

ED INFO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA INDUSTRIA EDITORIAL

R$58,00

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA EPP
M o d e l o : folha simples

12.968.951/0001-38

ALL SALES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

R$58,05

Marca: COPAPA
Fabricante: CIA PADUANA DE PAPEIS LTDA
M o d e l o : toalha de papel de folha simples, na cor branca, g
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CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

16.826.856/0001-50

ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME

R$58,10

MASTER RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP

R$65,11

Marca: PRÍMULA
Fabricante: PRÍMULA
M o d e l o : FD/8

27.414.238/0001-10

Marca: COPAPA
Fabricante: CIA PADUANA DE PAPEIS LTDA
M o d e l o : toalha de papel de folha simples, na cor branca, g

12.388.737/0001-02

FATAL COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA E SERVICOS LT

R$71,00

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE ARTEFATOS DE PAPEIS
M o d e l o : simples

17.464.362/0001-36

PHENIX COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI - EPP

R$80,00

Marca: OFFICIAL PAPER
Fabricante: OFICIAL PAPER INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI EPP
M o d e l o : Folha Simples.

12.852.917/0001-01

INFORMATEL COMERCIAL LTDA - ME

R$81,43

FRISMAR LTDA - ME

R$82,00

Marca: NOBRE
Fabricante: GOEDERT
M o d e l o : 34958

10.863.930/0001-22

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE ARTEFATOS DE PAPEL LTDA.
M o d e l o : toalha de papel de folha simples, na cor branca,

18.593.064/0001-09

SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E SERVICOS EIRE

R$83,56

LABUTAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICO LTDA - ME

R$86,71

Marca: NOBRE
Fabricante: NOBRE
M o d e l o : FOLHA SIMPLES

22.965.625/0001-20

Marca: PLUS
Fabricante: BRASWELL PAPEL E CELULOSE LTDA
M o d e l o : toalha de papel de folha simples 200 metros

22.567.346/0001-09

CARIOCA SOLUTION LTDA - ME

R$88,22

DREAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME

R$92,84

Marca: NOBRE
Fabricante: GOEDERT
M o d e l o : 34958

17.393.685/0001-86

Marca: MELPAPER
Fabricante: MELHORAMENTOS CMPC
M o d e l o : FOLHA SIMPLES

24.070.529/0001-40

VITALIS DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - M

R$97,87

Marca: COPAPA
Fabricante: COPAPA
M o d e l o : Toalha de papel de folha simples

Preço (ComprasNet) 3: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R$90,96
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Órgão: PODER JUDICIÁRIO

D a t a : 06/05/2019 14:01

Tribunal Superior Eleitoral

Modalidade: Pregão Eletrônico

Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul

S R P : SIM

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material de higiene (Papel
Higiênico, Papel Toalha e Sabonete Líquido), com o comodato dos
dispensadores..

Identificação: NºPregão:142019 / UASG:70021
Lote/Item: /2
Ata: Link Ata

Descrição: TOALHA DE PAPEL - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA
SIMPLES, COMPRIMENTO 200 M, LARGURA 20 CM, COR BRANCA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 100% FIBRAS CELULÓSICAS

Adjudicação: 27/05/2019 18:04
Homologação: 28/05/2019 18:05

CatMat: 290376 - TOALHA DE PAPEL , MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA SIMPLES,
COMPRIMENTO 200 M, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1.589

ADICIONAIS 100% FIBRAS CELULÓSICAS

Unidade: FARDO 6,00 UN
U F : RS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

22.086.509/0001-31
* VENCEDOR *

M T M - EGOPEL EMPRESA GOIANA DE PAPEL - EIRELI - ME

R$89,98

Marca: SELECTO
Fabricante: MTM - EGOPEL
M o d e l o : FARDO COM 06 ROLOS

93.113.793/0001-36

COLLINE COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

R$90,00

Marca: MILI SUPREMA
Fabricante: MILI
M o d e l o : TOALHA PAPEL BOB. 100% CELULOSE 20x200 C/06 (Auto

20.327.186/0001-03

MARILIA BEATRIZ OLIVEIRA RESCHKE

R$92,90

Marca: QUALILUX
Fabricante: QUALILUX
M o d e l o : 100% CELULOSE

13.042.435/0001-40

QP - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA - ME

R$96,75

Marca: QTB STRONG
Fabricante: CL COMERCIAL
M o d e l o : CAIXA COM 6 ROLOS

00.088.664/0001-54

D Z L DISTRIBUIDORA ZANATA LTDA

R$97,10

Marca: TOPPY
Fabricante: TOPPY
M o d e l o : 200MTS

05.024.938/0001-65

MARQUI INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

R$108,49

Marca: Montana
Fabricante: Tubarão
M o d e l o : Papel toalha rolo de 6x20cmx200m, folha branca

22.366.329/0001-03

NICKVALLE COMERCIO DE PAPEIS LTDA - ME

R$119,00

Marca: NC PAPEIS
Fabricante: NC PAPEIS COMERCIO DE PAPEIS LTDA
M o d e l o : PACOTE

28.314.084/0001-57

BRASUMIX EIRELI - ME

R$120,00

Marca: TOALHA BOBINA
Fabricante: TOALHA BOBINA
M o d e l o : TOALHA BOBINA

14.756.414/0001-50

S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME

R$123,87

L G FURTADO BRAGA

R$123,87

Marca: JAKSPEL
Fabricante: JAKSPEL
M o d e l o : JAKSPEL

23.917.074/0001-92
Marca: JAKSPEL
Fabricante: JAKSPEL
M o d e l o : JAKSPEL
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CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

04.927.672/0001-06

S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI

R$176,80

POA DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMP E GENEROS ALIMENT

R$200,00

Marca: WEST PAPER
Fabricante: WEST PAPER
M o d e l o : WEST PAPER

05.804.684/0001-06

Marca: MELVIS
Fabricante: MELVIS PAPEIS
M o d e l o : NA

Preço (ComprasNet) 4: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R$73,96

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

D a t a : 22/04/2019 10:05

Universidade Federal Rural da Amazônia

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Aquisição de material de consumo, para segurança, tanto dos colaboradores,
quanto na segurança dos alimentos e para auxiliar na higienização das mãos
dos manipuladores, das louças, utensílios e equipamentos das áreas e
superfícies pertencentes aos Restaurante Universitário da UFRA - Universidade
Federal Rural da Amazônia, durante o período de doze (12) meses, conforme
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos..
Descrição: TOALHA DE PAPEL - TOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% CELULOSE
VIRGEM, COMPRIMENTO 244 M, LARGURA 20 CM, COR BRANCA,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIO E ABSORVENTE

S R P : SIM
Identificação: NºPregão:112019 / UASG:153034
Lote/Item: /28
Ata: Link Ata
Adjudicação: 26/04/2019 18:32
Homologação: 06/05/2019 11:07
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 100

CatMat: 413528 - TOALHA DE PAPEL, 100% CELULOSE VIRGEM, 244 M, 20 CM,
BRANCA, MACIO E ABSORVENTE

Unidade: FARDO 6,00 UN
U F : PA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

83.758.490/0001-17
* VENCEDOR *

PAPELARIA NAZARE LTDA - ME

R$68,00

S N A - COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - ME

R$70,98

EMBALASTIL PAPEIS LTDA

R$82,91

Marca: FLEXPELL
Fabricante: FLEXPELL
M o d e l o : CX

14.756.414/0001-50
Marca: JAKSPEL
Fabricante: JAKSPEL
M o d e l o : JAKSPEL

19.025.406/0001-57

Marca: EMBALASTIL PAPEIS
Fabricante: EMBALASTIL PAPEIS LTDA
M o d e l o : PAPEL TOLAHA BOBINA 200 MTS

28.037.573/0001-09

Y M DE O BOTELHO EIRELI - EPP

R$201,25

Marca: Pratic Plus
Fabricante: Pratic Plus
M o d e l o : Pratic Plus

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R$69,86
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Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECR. DESENV. ECONOMICO FAC.
MEDICINA DE MARILIA

D a t a : 20/12/2018 09:01
Modalidade:

Objeto: PAPEL TOALHA

S R P : NÃO

Descrição: PAPEL TOALHA (COTA ATÃ‰ 25% - LC 147/14) - PAPEL TOALHA,

Identificação: OC: 102601100652018OC00329

GOFRADO, FOLHA SIMPLES, GRAMATURA 37 A 38 G/M2, EM BOBINA,

Lote/Item: 1/2

MEDINDO 20CM X 200M, 100% CELULOSE, NAO RECICLADO, IMPUREZAS -

Ata: Link Ata

MAXIMO DE 15MM2/M2, CONFORME NORMA TAPPI T437 OM-90, ALVURA

Fonte: www.bec.sp.gov.br

SUPERIOR A 85% CONFORME A NORMA ISO, ABSORCAO MINIMA DE 5,8 G/G)
DE 6 SEGUNDOS, C/RESISTENCIA PARA UTILIZACAO EM TOALHEIROS DE

Quantidade: 864

AUTO CORTE, NA COR BRANCA, DEVE SER FORNECIDO LAUDO
MICROBIOLOGICO DO LOTE (DENTRO DA VALIDADE), EMBALADO DE FORMA
ADEQUADA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

14.436.504/0001-63
* VENCEDOR *

EKOLIMP DESCARTAVEIS LTDA-ME

Unidade: CAIXA 6,00 UNIDADE
U F : SP

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$67,00

Marca: GRAMPEL / 20 x200mts 100%
Fabricante: Fabricante não informado

15.496.374/0001-17

ALYSSON CARDOSO FERREIRA

R$70,60

Marca: NOBRE PAPER BB 20CMX200M
Fabricante: Fabricante não informado

19.827.002/0001-87

FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA EPP

R$71,99

Marca: BIOPEL
Fabricante: Fabricante não informado

27.106.398/0001-00

LC Comercial Eireli

R$79,50

Marca: Lux Paper
Fabricante: Fabricante não informado

13.186.075/0001-50

ART LIMP BRASIL LTDA - ME

R$81,02

Marca: SULLEG CLASSIC
Fabricante: Fabricante não informado

24.803.547/0001-93

ecoforest ind e com de plasticos ltda me

R$114,58

Marca: OUROPPEL - 100% celulose - conforme edital
Fabricante: Fabricante não informado

04.927.672/0001-06

S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI

R$127,40

Marca: OFFICIAL PAPER
Fabricante: Fabricante não informado

22.217.753/0001-96

C. MARCOVECCHIO COMERCIO DE MATERIAIS DE HIGIENE -

R$200,00

Marca: West Paper - 20 CM x 200 M
Fabricante: Fabricante não informado

15.313.867/0001-74

Vanessa ribeiro da silva - 22127387813

R$200,00

Marca: Panda/200 mts
Fabricante: Fabricante não informado

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das 3 Melhores Propostas Finais

R$52,13
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Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SEC.DA JUSTICA E CIDADANIA

D a t a : 28/02/2019 10:00

INST.DE MED. SOCIAL E DE CRIMINOL. DE S.PAUL

Modalidade:

Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição de papel higiênico e papel toalha
para dispenser, conforme especificações constantes do Termo de Referência
que integra este Edital como Anexo I.A licitação será dividida em itens,

S R P : NÃO
Identificação: OC: 172101170552019OC00003

conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-se ao licitante a

Lote/Item: 1/2
Ata: Link Ata

participação em quantos itens forem do seu interesse.

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Descrição: PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA, GOFRADO, FOLHA SIMPLES,
GRAMATURA SUPERIOR 32G/M2, APRESENTACAO EM BOBINA, MEDINDO

Quantidade: 210

20CMX200M, 100% CELULOSE, COM 50% FIBRA CURTA E 50% FIBRA LONGA,
NAO RECICLADO, MAXIMO DE 15MM2/M2,CONFORME NORMA TAPPI T437
OM-90,COM LAUDO MICROBIOLOGICO, ALVURA SUPERIOR A 85%

Unidade: CAIXA 6,00 UNIDADE
U F : SP

CONFORME A NORMA ISO, ABSORCAO MAXIMA DE 3.0 A 4.5 S,COM
RESISTENCIA PARA UTILIZACAO EM TOALHEIROS DE AUTO CORTE, NA COR
BRANCA

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

28.859.248/0001-21
* VENCEDOR *

A. DA SILVEIRA FRANCO

VALOR DA PROPOSTA FINAL
R$50,00

Marca: Santeck 20x200mts
Fabricante: Fabricante não informado

15.496.374/0001-17

ALYSSON CARDOSO FERREIRA

R$52,50

Marca: LICITA PAPER B FS (20CMX200M)
Fabricante: Fabricante não informado

24.657.987/0001-80

AOYAGI COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E

R$53,90

Marca: UNAPEL -FOLHA SIMPLES
Fabricante: Fabricante não informado

12.253.945/0001-02

PILLIAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS E PAPEL LTDA

R$54,00

Marca: Baby
Fabricante: Fabricante não informado

12.100.109/0001-80

CAMPO VERDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E

R$57,00

Marca: GRAMPEL
Fabricante: Fabricante não informado

31.567.923/0001-53

VTL COMERCIO E SERVICO EIRELI

R$59,00

Marca: PANDAFREE
Fabricante: Fabricante não informado

09.141.402/0001-80

EXCELLENCE VENTURA SERVICE

R$60,50

Marca: VENTURA PAPER
Fabricante: Fabricante não informado

30.838.356/0001-60

ABF COM. E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA Eireli

R$68,00

Marca: clarity 20x200 auto corte
Fabricante: Fabricante não informado

28.930.560/0001-64

T. S. FERREIRA SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA - ME

R$71,50

Marca: EUROPAPER
Fabricante: Fabricante não informado

27.106.398/0001-00

LC Comercial Eireli

R$91,00

Marca: Lux Paper
Fabricante: Fabricante não informado

24.803.547/0001-93

ecoforest ind e com de plasticos ltda me

R$106,00

Marca: OUROPPEL - 100% celulose - gr38 - conforme edital
Fabricante: Fabricante não informado

15.313.867/0001-74

Vanessa ribeiro da silva - 22127387813

R$120,00
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CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

Marca: Panda/200 mts
Fabricante: Fabricante não informado

30.379.727/0001-92

SANDALO EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL ltda - me

R$150,00

Marca: OUROPEL
Fabricante: Fabricante não informado

20.686.693/0001-25

PATAMAR COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL EIRELI - ME

R$160,00

Marca: BABY
Fabricante: Fabricante não informado

32.274.387/0001-60

CAPT COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E INFORMATICA EI

R$1.000,00

Marca: Licpel
Fabricante: Fabricante não informado
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Gaveteiro - Papel Toalha em Bobina Luxo 20cmx200m FD - Baby
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Papel Toalha em Bobina Luxo 20cm x 200m Fd C/ 6 - Baby
4 de 5

(2)

Cód. Produto: 0048400004

Fabricante: BABY

Cód. Fabricante: 200008

Papel toalha em bobina, Baby. Pacote luxo com 6 bobinas de 20 cm x

R$ 74,40

200 m, estas bobinas são indicadas para banheiros empresariais, de
shoppings, clínicas, hospitais, escolas, etc. O papel toalha em bobina é

Quero comprar

ideal para ser utilizado em banheiros que demandem grande fluxo de

Quer desconto?
Faça login para ter
preços de distribuidor

Pronta entrega

pessoas, é macio e fácil de ser encaixado nos suportes.

Você vai se interessar

Papel Toalha em Bobina Bco Comum 20cm x 100m Cx C/ 8 -

Papel Toalha em Bobina 100% Cel 20cm x 200m Cx C/ 6

Baby

120030 - Nobre

R$ 37,29

R$ 126,90

Quero comprar

Quero comprar

Especificações técnicas
Tipo :

Rolão

Folhas:

1

Material:

Papel

Interfolhado:

Não

Embalagem:

Pacote com 6 unidades

Embalagem
Altura:

45.00 cm

Largura:

22.00 cm

Profundidade:

19.00 cm

Peso:

6.1 kg

* Medidas referente a embalagem do produto

Produtos relacionados

Cotação Gaveteiro (0552991)
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS
Procedimento Administrativo

Unidade

Item

Quantidade

PA 0003813-67.2019

Unidade

1

4.000

Objeto – CATMAT nº 334178

Fontes de Consulta

Papel Toalha em bobina 20cm X 200m

Valores
obtidos

Subconjunto
formado sem os
Afastamento em
elementos com
relação à média
afastamento
dos valores
superior a um
obtidos
desvio padrão acima
da média dos
valores obtidos

Banco de Preços (0552924)

11,04

-2,34

11,04

Promac (0552927)

10,61

-2,77

10,61

CEPEL (0552988)

20,00

6,62

Desconsiderado

Gaveteiro (0552991)
Papelex (0552992)

12,40
12,84

-0,98
-0,54

12,40
12,84

Coeficiente de Variação dos Valores
Obtidos
25,51%

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
Média dos
dos elementos do subconjunto para cálculo valores obtidos
do valor estimado
A Planilha pode ser utilizada

Q = quantidade de valores obtidos

13,38

5

Desvio Padrão
dos valores
obtidos

Média dos
elementos do
Subconjunto

3,41

11,72

ESTIMATIVA

Total Estimado

11,72

46.880,00

(Preço Unitário)

4

Planilha de Estimativa de Preços (0553006)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 3603 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À
COMAP,
Senhora Coordenadora,
Retornaram os autos a esta Seção de Instrução de
Contratações - SEIC, após revisão do Termo de Referência, conforme
evento 0548279, tendo-se em vista o fracasso do Pregão Eletrônico
nº 12/2019, item 3, objetivando a aquisição de papel toalha em
bobina, desta feita por meio do sistema de registro de preços.
Refeita a pesquisa de preços do item, com base em
diversos preços encontrados no Banco de Preços, referentes
aquisições públicas feitas pelo Comprasnet (0552924) e preços
encontrados na internet, em sites de lojas especializadas
(0552927, 0552988, 0552991, 0552992), obtivemos o valor médio
unitário estimado de R$ 11,72 (onze reais e setenta e dois centavos),
conforme Planilha de Estimativa de Preços (0553006), totalizando o
valor de R$ 29.300,00 (vinte e nove mil e trezentos reais) para a
aquisição mínima prevista de 2.500 bobinas de papel toalha, e R$
46.880,00 (quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais) para o
registro de 4.000 bobinas de papel toalha, na forma do TR.
Assim, sugerimos, salvo melhor juízo, a aquisição do
papel toalha por meio de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico,
pelo sistema de registro de preços, com base na Lei nº 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos nº 3.555/2000, 5.450/2005 e
7.892/2013, com participação restrita a micro, pequenas e médias
empresas.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 07/06/2019, às 09:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 07/06/2019, às 10:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Informação 3603 (0553018)
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0553018 e o código CRC 94AC5813.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de junho de 2019.
À SAD
Senhor Secretário,
De acordo com a Informação 3603, 0553018, encaminho
os presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 10/06/2019, às 17:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0554065 e o código CRC 5A71F17E.

0003813-67.2019.6.02.8000

Despacho COMAP 0554065

0554065v1

SEI 0003813-67.2019.6.02.8000 / pg. 53

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de junho de 2019.

Reporto-me à Informação 3603 (0553018), para
remeter o feito à SGO, no sentido de que seja reservado
crédito suﬁciente à contemplação do pedido mínimo previsto
para a aquisição.
Destaco que se trata de repetição de certame,
portanto a Unidade deverá observar se haverá necessidade de
emissão de novo pré-empenho ou apenas reforço daquele
emitido na proposição original.
Após, solicito evoluir o feito diretamente à SLC,
para elaboração da competente minuta, posto que, por se
tratar de repetição de certame, já satisfeita a condição da
publicação da IRP.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/06/2019, às 19:03, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0556531 e o código CRC CF82F7F3.
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO
__ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PREEMPENHO)__________________
17/06/19 16:31
USUARIO : QUINTELA
DATA EMISSAO : 17Jun19
NUMERO : 2019PE000288
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 MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL TOALHA.
PROC 0003813-67.2019.6.02.8000
EVENTO ESF PTRES FONTE
ND
UGR
401081 1 084621 0100000000 339030

PI
VALOR
AOSA MATLIM
29.300,00

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 17/06/2019, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0556919 e o código CRC 182F763A.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI
Conformidade nesta data.
Documento:
2019PE000288 (0556919).
Observação:
Anulado PE 130 e utilizado crédito disponível para complemntar
a necessidade, em razão da ampliação dos preço de referência e,
principalmente, quantitavo (1.100 para 2.500).
Será cancelado parcialmente também o saldo existente do PE
20/2019.
Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 18/06/2019, às 13:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0556924 e o código CRC 1A930AD9.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO SEI Nº: 0003813-67.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: XX de XXXX de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF
Horário de Abertura: XX 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, conforme descrito
neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material de consumo – papel
toalha, 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, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital.
2 – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
2.1.
O prazo de entrega do material será de 30 (trinta) dias corridos, a partir do
recebimento da Nota Empenho, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada na
Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D – Serraria (em frente ao SAMU), Maceió/AL, CEP
57046–000, no horário de 8h as 18hs de segunda-feira a quinta-feira, e entre 7:30h e
13:30h 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 os Anexos I e I-A 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.
5.13.
A empresa vencedora no processo de licitação deverá fornecer produto de
boa qualidade. Antes da homologação da licitação, caso solicitado pelo pregoeiro, a
empresa ainda deve apresentar amostra dos itens 1 e 2 para confirmação da qualidade
pela Seção de Almoxarifado deste Tribunal.
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.
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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 pesquisa de
mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, no montante de R$
46.880,00 (quarenta e seis mil e oitocentos e oitenta reais), 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
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

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
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 30 (trinta) 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 ao
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 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.
16.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.
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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:
I = (TX/100)

I= (6/100)
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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 2019,
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 10 (dez) 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 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;
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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.
virgem.

O papel toalha deverá ser confeccionado em 100% fibra celulósica natural

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.
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
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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
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

Lei

nº

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 e quantitativo do item;
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.
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA
1. OBJETO – Aquisição de Papel Toalha, conforme especificado no ANEXO I-A, visando
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades
durante o exercício de 2019.
1.1- A presente aquisição faz parte do planejamento de aquisições, por serem itens
essenciais de higiene, e deve ocorrer através de pregão eletrônico, tipo menor preço
por item, com Ata de Registro de Preço.
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 (dez) dias corridos.
2.3- Acondicionar o material/produto constante do Anexo I-A 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
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

o

recebimento

de

2.5- Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.
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2.6- Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.
3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
3.1- O Prazo de entrega será de 30 (trinta) 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 7:30h e 13:30 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. 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 pelos 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.
7.3 - A Ata terá validade de 12 meses.
8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Solicitamos os papéis toalha confeccionados em
100% fibra celulósica natural virgem.
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ANEXO I-A

DESCRIÇÃO DO ITEM E QUANTITATIVO

ITEM

MATERIAL

QUANT.

PEDIDO
MÍNIMO

UNIDADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1

PAPEL TOALHA EM BOBINA, 100% fibra
celulósica natural virgem, branco, auto
corte,
gramatura
de
28gr/m2, dimensões mínimas: 20 cm x
200 m. Fardo com 6 bobinas de 200m
cada.

4.000

2.500

BOBINA

RS 11,72

R$ 46.880,00
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ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet
Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Cart. 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?
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INFORMAÇÃO Nº 3794 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
À SAD

Senhor Secretário,

Trata-se de repetição de certame quanto ao material de consumo papel toalha, uma vez
que este item foi cancelado na aceitação quando da realização do Pregão nº 12/2019.

A Seção de Licitações e Contratos elaborou nova minuta de edital com base no pregão
supracitado.

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

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93.”

Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 19/06/2019, às 17:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 19/06/2019, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 19/06/2019, às 19:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558195 e o código CRC B46EA313.
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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 junho de 2019.

Reporto-me à Informação 3794, da SLC (0558195),
para submeter os presentes autos à análise da Assessoria
Jurpidica, para efeito do disposto no Parágrafo único do art.
38 da Lei nº 8.666/93.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/06/2019, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558467 e o código CRC 3A9A4F06.
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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 junho de 2019.

Senhor Secretário de Administração,
Tratam os autos da aquisição de material de
consumo - papel toalha - para atender às demandas das
Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2019, em razão do
fracasso deste item no Pregão 12/2019, como informado pelo
Pregoeiro no evento 0535405:

"As razões do fracasso decorreram de
desconformidades técnicas das propostas
apresentadas, bem como de preços
ofertados acima do estimado pela
administração, destacando que alguns
participantes reiteraram a impossibilidade
de alcançar o valor máximo publicado no
Edital
12/2019,
de
09
(nove)
propostas mais de 60% dos licitantes
registraram
a impossibilidade de
aceitação do valor estimado que perfaz
R$11.682,75, razão pela qual sugerimos a
reavaliação da cotação média do pretenso
item."
De acordo com o novo Termo de Referência
elaborado pela SEALMOX (0548279) e aprovado por Vossa
Senhoria (0549206), a estratégia de contratação foi alterada
para aquisição mediante Registro de Preços.
No entanto, a minuta que ora nos foi submetida
(0558194) não considerou tão mudança, conservando a
estratégia anterior, qual seja, de aquisição com entrega
imediata, inclusive referindo-se à repetição de certame.
Despacho AJ-DG 0558694
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Tampouco foi divulgada a Intenção de Registro de
Preços pela COMAP.
Dessa forma, retornamos-lhe os presentes autos,
para aperfeiçoamento da instrução.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 25/06/2019, às 15:35, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558694 e o código CRC C4F57E75.

0003813-67.2019.6.02.8000

Despacho AJ-DG 0558694

0558694v1

SEI 0003813-67.2019.6.02.8000 / pg. 84
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de junho de 2019.

Tendo em vista o Despacho AJ-DG 0558694,
devolvo os presentes autos à COMAP para que seja
esclarecida a estratégia de aquisição, devendo, salvo
entendimento contrário, ajustaar o TR e o edital ao formato da
aquisição do pregão original.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 25/06/2019, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558714 e o código CRC A4D89E62.
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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 junho de 2019.

À SEALMOX,
questionando que a estratégia da licitação será
registro de preços ou aquisição imediata.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 25/06/2019, às 17:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558866 e o código CRC 1CA14663.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de junho de 2019.

À COMAP.
Cumpre-nos informar, a partir da orientação da
cheﬁa imediata desta SEALMOX, em sintonia com a COMAP,
que a estratégia adotada para aquisição do produto em tela é a
de Registro de Preços. Veriﬁca-se a necessidade de que seja
refeita a minuta do edital contemplando tal escolha. A
estratégia adotada leva em conta o recebimento de papel
toalha interfolhas, desnaturando a necessidade imediata da
entrega do produto.
Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Técnico
Judiciário, em 26/06/2019, às 18:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0559436 e o código CRC 5D728026.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de junho de 2019.

À SAD,
solicitando autorização para inclusão de IRP, em
razão da estratégia escolhida pela titular da COMAP e da
SEALMOX de adotar o registro de preços para contratação
pretendida.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 27/06/2019, às 13:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0559632 e o código CRC CBEF603D.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de junho de 2019.

Devolvo os autos à SLC, para que seja divulgada a
intenção de registro de preços.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/06/2019, às 14:14, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0559658 e o código CRC D30049E7.
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27/06/2019

SIASGnet IRP

Gestor de Compras

IRP

Manifestar Interesse

Ambiente: PRODUÇÃO

Analisar IRP

Quadro de IRP

Sair
27/06/2019 16:18:04

Gerenciar Fases da IRP

Dados da IRP
Órgão da UASG

* N° da IRP

UASG Gerenciadora

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOA TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOA
Data Provável da Licitação

70011 - 00019/2019 - Aberta

Fase Atual

27/07/2019

Aberta

Data Limite para Confirmação de Participação

Data Limite para Envio de Propostas
10/07/2019

Objeto da IRP
Registro de Preços de material de consumo - papel toalha, conforme o edital.

Dados do Gerenciamento de Fase da IRP
Voltar para Fase
Selecione
Data Limite para Envio de Propostas
Apenas Prorrogar? 10/07/2019
Prorrogar Data para Confirmação de Participação

* Justificativa para Alteração

300 caracter(es) disponível(eis)

Itens da IRP
N° do Tipo de
Item Item

Item

3341781 Material TOALHA DE
PAPEL

Unidade de
Critério de
Fornecimento Julgamento

UNIDADE

Menor Valor

Valor Unitário
Estimado (R$)

UASG - Município/UF de Entrega Quantidade

70011 TRIBUNAL
11,7200 REGIONAL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

Maceió/AL

4000

Situação

Aberto

Um registro encontrado.

Reabrir Fase do Item

Confirmar
( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/gerenciarFasesIrp.do?method=iniciarConsultarIrp

Comprovante do abertura de IRP (0559860)
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1/1

SIASGnet IRP

1 of 1

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/analisarIRP.do?m...

Gestor de Compras

IRP

Manifestar Interesse

Ambiente: PRODUÇÃO

Analisar IRP

Quadro de IRP

Sair
11/07/2019 14:16:07

Analisar IRP

Órgão da UASG

UASG Gerenciadora

14000 - JUSTICA ELEITORAL

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

N° da IRP

70011 - 00019/2019

Itens da IRP

N° do Tipo de
Item
Item

Item

3341781 Material TOALHA DE
PAPEL

Unidade de
Fornecimento

UNIDADE

Critério de
Julgamento

Menor Valor

Valor Unitário
Estimado
(R$)

UASG - Município/UF de Entrega Quantidade

70011 TRIBUNAL
11,7200 REGIONAL
ELEITORAL
DE ALAGOAS

Maceió/AL

Situação colunaAcoes

4000

Deserto

Analisar
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº: 0003813-67.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: XX de XXXX de 2019
Horário Abertura: XX horas (HORÁRIO DE
BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção
de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de
limpeza – papel toalha, 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
06/10/15 e, subsidiariamente, pela Lei n º 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio
licitatório, ainda, a Lei complementar nº 123/2006 e suas alterações, o Decreto nº
8.538/2015, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal,
publicada na seção 1 do DOU, 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 8.078/1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de
limpeza – papel toalha, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos.
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
2.1.
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.
2.2.
A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL,
observando o quantitativo mínimo disposto no Anexo I-A.
2.3.
A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral
a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de
condições.
2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após
realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior
que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o
preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida
licitação.

Minuta de edital (0565806)

SEI 0003813-67.2019.6.02.8000 / pg. 92

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
3 - DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA.
3.1.
O prazo máximo para a entrega do material será de 45 (quarenta e cinco)
dias corridos contados do recebimento Autorização de Fornecimento, por e-mail, na
Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av.
Menino Marcelo, nº 7.200 D - Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 33281947, no horário normal de expediente deste Regional.
3.2.
meses.

O prazo de garantia dos equipamentos será de, no mínimo, 12 (doze)

4 - DA PARTICIPAÇÃO.
4.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente,
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF,
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais
exigências deste Edital e seus anexos.
4.1.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006.
4.2.
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.
4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
4.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente
Microempresas ou 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 fazerem jus aos benefícios previstos no referido
diploma legal.
4.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
4.4.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
4.4.2. 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;
4.4.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.4.4.

Estrangeiras que não funcionem no País;

4.4.5. Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
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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).
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).
5.2.
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.
5.3.
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, criados quando do credenciamento supracitado.
5.4.
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 5.450/05).
5.5.
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 5.450/05).
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
6.1.
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. (Inciso III, do
Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).
6.2.
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 (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05).
6.3.
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 item 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.
6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
6.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do
campo "descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
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a) prazo de validade, a contar da data da abertura da sessão pública, observado
o disposto no item 6.7 do edital; e
b) descrição do item ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste edital.
6.4.1.
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 no edital, sob pena de desclassificação.
6.4.2.
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.
6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem 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.
6.4.3.
Não pode 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
6.12.
6.4.4.
Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada do
item, que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em
conformidade com o disposto no Anexo I deste edital.
6.5.
As declarações referidas no subitem 10.1. “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).
6.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos,
encargos legais, embalagens, frete etc.
6.7.
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.
6.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação (Anexos I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo de
Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
6.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
6.10.
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
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tais procedimentos.
6.11.
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.
6.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se 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.
6.13.
A empresa vencedora no processo de licitação deverá fornecer produto de
boa qualidade. Antes da homologação da licitação, caso solicitado pelo pregoeiro, a
empresa ainda deve apresentar amostra dos produtos para confirmação da qualidade
pela Seção de Almoxarifado deste Tribunal.
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
7.1.
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.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente
desclassificadas pelo pregoeiro.
7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada
no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
8.1.
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.
8.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário do item
ofertado.
8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
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8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6.
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.
8.6.1. 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 desta licitação.
8.7.
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.
8.8.
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.
8.9.
Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.10.
A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
9.1.
O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do
menor preço, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
9.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será
máximo o valor unitário de R$ 11,72 (onze reais e setenta
representa uma média das várias propostas coletadas no
algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
preços inferiores.

admitido como limite
e dois centavos), que
mercado e, de modo
negociar em busca de

9.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
9.5.
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

Minuta de edital (0565806)

SEI 0003813-67.2019.6.02.8000 / pg. 97

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
uma proposta ou lance que atenda ao edital.
9.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o Pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10 – DA HABILITAÇÃO.
10.1.
A habilitação do licitante vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

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.
a1.) 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 05 (cinco) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via
protocolo, nos moldes do art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2014, com a redação dada pela Lei Complementar nº 147, de
07/08/2014.
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. do 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;
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.
10.2.
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).
10.3.
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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10.3.1. 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.
10.5.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas e 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.
10.5.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 10.5, 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.
10.5.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.5.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
10.5.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.5.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.
10.5.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens
10.5.1. e 10.5.3.
10.5.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 10.5.1. e 10.5.3. 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.
10.6.
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 10.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação
posterior.
10.7.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.8.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio
da empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.9.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
11.1.
Até 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.
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração
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do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro
horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 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.gov.br, cujas respostas serão
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.treal.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS.
12.1.
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.
12.2.
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.
12.3.
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 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.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles
atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
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.
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
13.1.
Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no
Decreto nº 7.892/2013.
14 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
14.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
14.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente
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vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade
competente.
14.3.
Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para
assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no
subitem 14.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
administração.
14.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o
item anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet,
tal como previsto no art. 26 do decreto acima citado.
14.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços
assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da
convocação para assinatura do documento, em conformidade com o previsto no
art. 64 da Lei n. 8.666/1993.
14.4.
É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de
registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
14.5.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
14.6.
A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro
do prazo estabelecido no subitem 14.3.2, ensejará a aplicação das penalidades
aludidas no item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n.
5.450/2005.
14.7.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o
art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.8.
Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o
seu recebimento.
14.9.
A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado
para a autoridade competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo
licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da justificativa.
14.10.
Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não
seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo
normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades
cabíveis.
14.11.
Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º
do Decreto nº 7.892/2013.
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14.12.

O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666,
de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
14.12.1.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas
“a”, “b” e “d” do subitem 14.12. será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
14.12.2.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
14.13.
O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto
desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante
prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e
legais.
14.13.1.
O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
14.14.
O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e
encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas a partir da solicitação das mesmas.
14.15.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador,
observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013.
14.16.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 14.15
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos
dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para
o órgão gerenciador e órgãos participantes.
14.17.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do
número de órgãos não participantes que aderirem.
15 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
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15.1.

São obrigações do Órgão Gerenciador:
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados,
observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem
assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente
Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do
descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias
contratações;
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação)
quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da
Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata,
conforme subitem 14.15.

15.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos
bens;
c) Designar unidade administrativa para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
16. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
16.1.

São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
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c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o
interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 14.15.
16.2.

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

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 10 (dez) 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 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
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL;

o

recebimento

de

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal;
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na
aplicável à natureza dos serviços objeto da contratação;
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;
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l) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.
17. - DA PUBLICIDADE.
17.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da
ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do
Decreto n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
18.1.
A entrega do material deverá ocorrer em até 30 (trinta) 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 ao 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.
18.2.

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.

18.3.
O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

as

18.4.
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.
18.5.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário

18.6.
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.
18.7.
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 19.
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.1.
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
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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.
19.2.
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.
19.3.
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.
19.4.
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;
19.4.1. 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.
19.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.
19.6.
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.
19.7.
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
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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.
19.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.
19.9.
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.
19.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
19.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

19.12.
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.
19.12.1. 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.
19.13.
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.
19.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no
Diário Oficial da União.
20- DO PAGAMENTO.
20.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para
acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de
Débitos Fiscais e Previdenciários.
20.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um
prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
20.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

20.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

20.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
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20.6.
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.
20.6.
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)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
21.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, PTRES 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da
Despesa nº 33.90.30 (Material de Consumo).
21.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.
22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
22.1.
virgem.

O papel toalha deverá ser confeccionado em 100% fibra celulósica natural

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
23.1.
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.
23.2.
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.
23.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
23.4.
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.
23.5.

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do
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início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no TRE/AL.
23.6.
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.
23.7.
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.
23.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
23.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar
– Bairro Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090, fone: (82) 2122-7764/7765.
23.10.
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.
23.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
23.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02,
do Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e da Lei 8.666/93.
23.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.
23.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A- Especificações do item;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
23.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado
de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação,
que não puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Andréa de Albuquerque César
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
em substituição
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO – Aquisição de Papel Toalha, conforme especificado no anexo I-A deste
Edital, visando atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção
de suas atividades durante o exercício de 2019.
1.1- A presente aquisição faz parte do planejamento de aquisições, por serem itens
essenciais de higiene, e deve ocorrer através de pregão eletrônico, tipo menor preço
por item, com Ata de Registro de Preço.

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 (dez) dias corridos.
2.3- Acondicionar o material/produto constante do Anexo I-A 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
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

o

recebimento

de

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 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da
Nota de Empenho encaminhada por correio eletrônico (e–mail).
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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 7:30h e 13:30 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. 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:
5.10,50% 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.
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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 pelos 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.
7.3 - A Ata terá validade de 12 meses.

8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Solicitamos os papéis toalha confeccionados
em 100% fibra celulósica natural virgem.
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DO ITEM

ITEM

MATERIAL

UNIDADE

TOTAL
DA ATA

PEDIDO
MÍNIMO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

01

PAPEL TOALHA EM
BOBINA, 100% fibra
celulósica natural
virgem, branco, auto
corte, gramatura de
28gr/m2, dimensões: 20
cm x 200 m.
Fardo com 6 bobinas de
200m cada.

bobina

4.000

2.500

R$ 11,72

46.880,00
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ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail

Cart. 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?
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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019
Processo nº 0003813-67.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019
MINUTA
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu
de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu
Presidente, Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da
Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06,
residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela
empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais abaixo
relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº
XX/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis.
1 – DO OBJETO.
1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo,
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019:
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT. TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do
vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento
do registro do fornecedor, conforme previsto no subitem 15.13 do edital do PE nº
XX/2019:
Nome da empresa

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.
3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1.
O prazo de entrega será de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.
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4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
4.1.

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

4.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos
bens;
c) Designar unidade administrativa para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA
5.1. São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o
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interesse de utilizar a presente Ata.
5.2. São, ainda, obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com este
edital de licitação e seus anexos;
b) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no
prazo máximo de 10 (dez) 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 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
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL;

o

recebimento

de

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal;
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na
aplicável à natureza dos serviços objeto da contratação;
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;
l) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.
6 - DO PAGAMENTO.
6.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
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que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para
acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de
Débitos Fiscais e Previdenciários.
6.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um
prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
6.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

6.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
6.6.
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)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
7.1.
Os materiais deverão ser entregues, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, no horário normal
de expediente deste Regional, na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo (antiga via expressa), nº
7.200 D - Serraria, Maceió/AL. A entrega deverá ser agendada, através do telefone
(82) 3328-1947.
7.2.
O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os
efetuará:
a) PROVISORIAMENTE, para que seja feita a verificação da conformidade
dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; e
b) DEFINITIVAMENTE, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
7.3.

O prazo para se proceder às verificações, após o recebimento provisório, é
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de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou recusando os
materiais objeto do fornecimento.
7.4.

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.

7.5.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
7.6.
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
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item
20.4, alínea “b” do referido edital.
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
8.1.
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.
8.2.
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.
8.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.
8.4.
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
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extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na
alínea “b”;
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho;
8.4.1. 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.
8.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.
8.6.
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.
8.7.
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.
8.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.
8.9.
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.
8.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
8.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

8.12.
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.
8.12.1. 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.
8.13.
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.
8.14.

Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
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advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no
Diário Oficial da União.
Maceió, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL:
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente
Pela Empresa:
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INFORMAÇÃO Nº 4183 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
À SAD,

Sr. Secretário,

Vieram-me os autos para elaboração de minuta de edital visando ao Registro de Preços
de material de limpeza – papel toalha.
Foi elaborada minuta de edital complementando as disposições referentes às sanções
administrativas e às obrigações da Contratante e da Contratada.
Saliente-se que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, considerando o valor
estimado para aquisição e o que dispõe a Lei Complementar nº 123/2016.
Outrossim, informamos que a IRP nº 19/2019 restou deserta, conforme evento SEI nº
0565674.
Ressalte-se, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, como já foi devidamente fundamentado em outros procedimentos que
seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93.”
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos, inclusive a ratificação das complementações acima indicadas
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituto, em 11/07/2019, às 16:15, 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.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0565807 e o código CRC DE03D921.
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DESPACHO

Maceió, 17 de julho de 2019.

Reporto-me à Informação 4183, da SLC (0565807),
para remeter os presentes autos à análise da Assessoria
Jurídica, para efeito do disposto no parágrafo único do art. 38,
da Lei nº 8.666/93.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/07/2019, às 20:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0568568 e o código CRC 03211F61.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0003813-67.2019.6.02.8000
: PREGOEIROS
: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE LIMPEZA – PAPEL TOALHA

Parecer nº 1406 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
1. DO OBJETO

Tratam os presentes autos de registro de preços
para eventual aquisição de material de consumo - papel
toalha - para atender às demandas das Unidades
Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas durante o exercício de 2019, em razão do fracasso
deste item no Pregão nº 12/2019, como informado pelo
Pregoeiro no evento 0535405:

"As razões do fracasso decorreram de
desconformidades técnicas das propostas
apresentadas, bem como de preços
ofertados acima do estimado pela
administração, destacando que alguns
participantes reiteraram a impossibilidade
de alcançar o valor máximo publicado no
Edital
12/2019,
de
09
(nove)
propostas mais de 60% dos licitantes
registraram
a impossibilidade de
aceitação do valor estimado que perfaz
R$11.682,75, razão pela qual sugerimos a
reavaliação da cotação média do pretenso
item."
2. DO PROCEDIMENTO

De acordo com o novo termo de referência
elaborado pela SEALMOX (0548279) e aprovado pelo Senhor
Secretário de Administração (0549206), a estratégia de
contratação foi alterada para aquisição mediante Registro de
Preços.
Refeita a pesquisa de preços do item, com base em
diversos preços encontrados no Banco de Preços, referentes
aquisições públicas feitas pelo Comprasnet (0552924) e
preços encontrados na internet, em sites de lojas
especializadas
(0552927, 0552988, 0552991, 0552992),
a
SEIC obteve o valor médio unitário estimado de R$ 11,72
(onze reais e setenta e dois centavos), conforme planilha de
estimativa de preços (0553006), totalizando o valor de R$
29.300,00 (vinte e nove mil e trezentos reais) para a aquisição
mínima prevista de 2.500 bobinas de papel toalha, e R$
46.880,00 (quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais) para
o registro de 4.000 bobinas de papel toalha, na forma do TR.
(Vide informação SEIC 0553018).
Ao ensejo, a SEIC sugeriu a realização de licitação,
na modalidade pregão, na forma eletrônica, pelo Sistema de
Registro de Preços (SRP), com fulcro na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos nº 5.450/2005 e 7.892/2013.
No evento 0556919, a COFIN juntou a reserva de
crédito do valor suﬁciente a cobrir as despesas previstas para
o exercício de 2019.
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Ocorre
que,
por
equívoco,
foi-nos
encaminhada num primeiro momento uma minuta (0558194)
elaborada pela SLC, desconsiderando a mudança de estratégia
e mantendo a indicação de aquisição com entrega imediata,
inclusive com a referência à repetição de certame.
Tal evento ensejou o despacho AJ-DG (0558714),
por meio do qual esta Assessoria Jurídica retornou os autos à
SAD, para aperfeiçoamento da instrução, inclusive com a
devida divulgação da Intenção de Registro de Preços, a cargo
da COMAP.
Na sequência, tem-se no evento 0559860 a
referida comprovação da realização da Intenção de Registro
de Preços - IRP, que restou deserta (0565674).
Ato contínuo, foram os autos encaminhados à SLC,
que elaborou nova minuta (0565806), com considerações
diversas no encaminhamento (0565807), inclusive acerca da
adoção da previsão de exclusividade de participação de
microempresas e empresas de pequeno porte, além de ajustes
na minuta.
Por ﬁm, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,
para ﬁns de análise da referida minuta, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei n.º 8.666/93 e art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17.
Segundo a referida minuta do edital, o presente
certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo menor preço, objetivando o REGISTRO
DE PREÇOS para aquisição de material de consumo – material
de limpeza papel toalha, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração.
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e ﬁnanceiras, que
foram veriﬁcadas pelas unidades competentes, passaremos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.
3. DO REGISTRO DE PREÇOS

Os presentes autos tratam da utilização do Sistema
de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013,
posteriormente alterado pelo Decreto 9.488/2018.
Com efeito, como se conclui das informações
constantes nestes autos, a aquisição em tela pode se
enquadrar na hipótese contida no inciso II do art. 3º do citado
Decreto nº 7.892/13, ou seja, pelas suas características, pode
ser conveniente a previsão de entregas parceladas, tal como
previsto no termo de referência (0548279).
Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,
possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.
Tendo em mente as disposições constantes no
Decreto acima relacionado, vê-se que os instrumentos ora
trazidos à análise conformam-se, in totum, ao Sistema de
Registro de Preços, inclusive no que se refere ao prazo de
validade da ata (art. 12) e aos elementos necessários do edital
(art. 9º).
4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 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
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meio de especiﬁcações usuais no mercado, o que parece ser o
caso dos presentes autos, havendo, de fato, a possibilidade
jurídica de utilização da modalidade pregão, na forma
eletrônica ao certame em tela, registrando-se, ainda, que
quase 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, ainda, que o presente procedimento
contém 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, ainda, a autorização de
abertura da licitação.
Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 14 do Decreto nº 5.450/05, que
é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão
das
fases
do
procedimento
licitatório,
homenageando-se o art. 43 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).
Da mesma forma, encontra-se dentro dos ditames
legais e regulamentares a previsão de exclusividade de
participação na licitação para microempresas e empresas de
pequeno porte.
Igualmente, a minuta da ata de registro de preços
encontra-se de acordo com os preceitos regulamentares
vigentes.
5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

Em face do que determina a PORTARIA
PRESIDÊNCIA
Nº
226/2018,
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 lista de
veriﬁcação contida no Anexo I - Atos administrativos e
documentos necessários à instrução da fase interna do
procedimento licitatório na modalidade pregão, no formato
eletrônico.

Sim
Não

ItemQuestionário

Evento

N/A
FORMALIDADES PRELIMINARES
Foi autuado processo administrativo específico para a
aquisição pretendida?
1

2

SIM

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93

A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações?

Sim. Tratase de item
0535405 fracassado
no PE
12/2019

TERMO DE REFERÊNCIA

3

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

4

O Termo de Referência contém adequada descrição dos
bens e/ou serviços que serão contratados?
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5

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

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
NÃO
licitação?
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
N/A
do objeto de licitação, sem exigência de quantidades
mínimas?

12

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

13

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

14

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

9

15

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

N/A

N/A

16

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

17

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

18

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

N/A
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O Termo de Referência contempla levantamento de mercado
19 com análise de outras soluções de contratação do serviço?

N/A

Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015
O Termo de Referência contém justificativa para as exigências
20 de propriedade, posse e ou localização de instalações,
máquinas e/ou equipamentos?

N/A

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

22

O Termo de Referência contempla requisitos de
sustentabilidade?

SIM

0548279

23

Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente?

SIM

0549206

SIM

0553018

PESQUISA DE PREÇOS
24 Foi realizada ampla pesquisa de preços?
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Os atos correlatos à pesquisa de preços foram produzidos de
25 acordo com a legislação de regência e estão devidamente SIM
demonstrados e justificados no processo administrativo?

26

Foi produzida planilha comparativa com os preços
encontrados?

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

SIM

0553006

SIM

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
SIM
cooperativa, em face do valor estimado para o item da
contratação?

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

30

0565806

N/A

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

A minuta do edital contém previsão de cota reservada às
entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa),
31 observada a divisibilidade dos bens a serem adquiridos e o limite N/A
máximo de 25%, relativamente ao objeto da contratação?

Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

32

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

33

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

A minuta do edital contempla anexos com orçamento detalhado
34 em planilhas que expressem a composição de todos os custos N/A
unitários afetos aos bens/serviços que serão adquiridos?
A minuta do edital contém anexos com planilhas que reﬂetem
35 todos os direitos trabalhistas previstos em legislação especial N/A
(inclusive em Acordos e em Convenções Coletivas de Trabalho).
A minuta do edital contém definição da forma de apresentação
36 de lances, dos critérios de julgamento, classificação e aceitação SIM
das propostas?
LISTA DE VERIFICAÇÃO – Pregões eletrônicos em geral Página 2 | 4

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?

N/A
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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?

N/A

44

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

SIM

45

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

46

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

47

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

48

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

49

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

50

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

51

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

52

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

SIM

Irreajustáveis

NÃO

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53

As normas que dispõe sobre margem de preferência foram
observadas?
N/A

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.

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
SIM
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

55

56

Foi verificada a eventual incidência das exceções previstas
no art. 10 do Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada, N/A
a afastar a exclusividade?
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital
e seus anexos pela assessoria jurídica?

Em curso

Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93
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Consta a autorização da
autoridade competente para a
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57

abertura da fase externa da
licitação?

Próxima fase

Ref. art. 38, caput, da Lei nº
8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V,
do Decreto 5.450/05
Consta a publicação do aviso de
edital?
58

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

Próxima fase

Consta a designação do
pregoeiro e equipe de apoio?
59 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
Em se tratando de licitação
destinada à formação de atas
de registro de preço, houve
60 divulgação, mediante publicação SIM
no DOU, da intenção de registro
de preços? Caso negativo,
existe justificativa?

Próxima fase

0559860

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

0556919

Fora das hipóteses de registro
de preços, os autos do
processo contêm documento
com estimativa do impacto
62
N/A
orçamentário
ﬁnanceiro
da
despesa (artigo 16, I, da Lei
Complementar
nº101/2000),
conforme o caso?
Os autos do processo contêm
declaração do ordenador da
63 despesa (artigo 16, II, da Lei
N/A
Complementar nº 101/2000),
conforme o caso?
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7. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

Após a análise da minuta apresentada, veriﬁcamos
a necessidade de algumas alterações, a saber:
a) inserir, no preâmbulo, a menção ao
Decreto nº 9.488/2018, que alterou o
Decreto nº 7.892/2013,
b) haja vista o teor do art. 14 do Decreto
7.892/2013, incluir uma cláusula de
publicidade na minuta da Ata de Registro
de Preços;
c) incluir, na minuta da ata de registro de
preços, cláusula sobre a vedação de
efetuar acréscimos nos quantitativos
ﬁxados, inclusive o acréscimo de que
trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
d) incluir na minuta da ARP uma cláusula
indicativa do foro competente para dirimir
eventuais questões advindas da execução
do instrumento
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(a título de consulta, sugerimos os
modelos
de
Ata
de
Registro
de
Preços da AGU e da PGNF);
e) veriﬁcar a pertinência do item 3.2. do
edital, que prevê: "O prazo de garantia
dos equipamentos será de, no mínimo, 12
(doze) meses".
f) veriﬁcar a contradição entre os prazos
de entrega previstos nos itens:
3.1 do Termo de Referência

"3.1- O Prazo de entrega será de 30
(trinta) dias corridos, contados do
recebimento da Nota de Empenho
encaminhada por correio eletrônico
(e–mail)."
3.1 do edital:

"3.1. O prazo máximo para a entrega
do material será de 45 (quarenta e
cinco) dias corridos contados do
recebimento
Autorização
de
Fornecimento, por e-mail, na Seção
de
Almoxarifado
do
Tribunal
Regional
Eleitoral
de
Alagoas,
localizado na Av. Menino Marcelo, nº
7.200 D - Serraria, Maceió/AL, CEP:
57046-000, Tel: (82) 3328- 1947, no
horário normal de expediente deste
Regional. "
g) alterar
a expressão
"serviços"
constante na alínea "i" do item 16.2 do
edital e mesma alínea do item 5.2 da
minuta da ata, bem como na seção 7 do
Termo de Referência:
item 16.2 do edital, "i" e item 5.2
da ata, "i'
"Manter durante a execução do
contrato todas as condições que
culminaram em sua habilitação,
principalmente a regularidade fiscal e
previdenciária,
condições
de
idoneidade exigidas na licitação e
outras previstas na legislação vigente
e na aplicável à natureza dos
serviços objeto da contratação;"
Seção 7 do Termo de Referência

"7. GESTÃO, FISCALIZAÇÃO
ATESTO DOS SERVIÇOS"

E

h) veriﬁcar a contradição existente entre
o item 18.7 do edital e os demais que
falam sobre o prazo de substituição de
produto recusado em razão de vício:
item 16.2 "b" do edital

"b) Substituir, às suas expensas, as
divergências
eventualmente
encontradas, no prazo máximo de 10
(dez) dias corridos;"
item 18.7 do edital
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"18.7. 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, sujeitandose
às
sanções
administrativas
previstas na Seção 19."
item 2.2 Termo de Referência

"2.2- Substituir, às suas expensas, as
divergências
eventualmente
encontradas, no prazo máximo de 10
(dez) dias corridos."
item 5.2 "b' da ARP

"b) Substituir, às suas expensas, as
divergências
eventualmente
encontradas, no prazo máximo de 10
(dez) dias corridos;"
À SAD, para aperfeiçoamento da instrução.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 19/07/2019, às 07:12, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 19/07/2019, às 07:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0568719 e o código CRC BC3650F7.
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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 julho de 2019.

À SEALMOX
Senhora Chefe,
Em atendimento ao quanto diligenciado no Parecer
1 4 0 6 , 0568719, encaminho os presentes autos para que
seja revisto/ajustado o Termo de Referência em questão.
Após, à SLC para que proceda, na minuta do edital,
às alterações solicitadas, com posterior encaminhamento à AJDG.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 19/07/2019, às 11:45, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0569429 e o código CRC 610DB078.
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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, conforme especiﬁcado em QUADRO
ANEXO, visando atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção
de suas atividades durante o exercício de 2019.
1.1- A presente aquisição faz parte do planejamento de aquisições, por serem itens
essenciais de higiene, e deve ocorrer através de pregão eletrônico, tipo menor preço
por item, com Ata de Registro de Preço.

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 (dez) 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).
2.4Indicar
endereço
eletrônico
(e-mail)
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.
Termo de Referência SEALMOX 0570084
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de

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 30 (trinta) 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 7:30h e 13:30 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. 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:
5.10,50%
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
7.1- A gestão do contrato, bem como sua ﬁscalização e atesto das notas ﬁscais será
exercida pelos 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.
Termo de Referência SEALMOX 0570084
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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.
7.3 - A Ata terá validade de 12 meses.

8. CRITÉRIOS
DE
SUSTENTABILIDADE - Solicitamos
confeccionados em 100% fibra celulósica natural virgem.

os

papéis

toalha

QUADRO ANEXO I
ITEM MATERIAL

1

TOTAL
PEDIDO
DA
UNIDADE
MÍNIMO
ATA

PAPEL TOALHA EM BOBINA, 100% ﬁbra
celulósica
natural
virgem,
branco,
auto
4000
corte, gramatura de 28gr/m2, dimensões: 20 cm x
200 m. Fardo com 6 bobinas de 200m cada.

BOBINA

2500

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 23/07/2019, às 15:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0570084 e o código CRC 956DE3B7.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2019
MINUTA
PROCESSO Nº: 0003813-67.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: XX de XXXX de 2019
Horário Abertura: XX horas (HORÁRIO DE
BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção
de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de
limpeza – papel toalha, 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 7.892 de
23/01/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488 de 30/08/2018 e, subsidiariamente, pela
Lei n º 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais
normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei
complementar nº 123/2006 e suas alterações, o Decreto nº 8.538/2015, a Portaria nº
212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do
DOU, 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 8.078/1990 e demais
exigências deste Edital e seus anexos.
1 - DO OBJETO.
1.1.
O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de
limpeza – papel toalha, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos.
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
2.1.
O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.
2.2.
A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL,
observando o quantitativo mínimo disposto no Anexo I-A.
2.3.
A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral
a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição
pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de
condições.
2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após
realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior
que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o
preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida
licitação.
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3 - DOS PRAZOS E DO LOCAL DE ENTREGA.
3.1.
O prazo máximo para a entrega do material será de 30 (trinta) dias
corridos contados do recebimento Autorização de Fornecimento, por e-mail, na Seção
de Almoxarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, localizado na Av. Menino
Marcelo, nº 7.200 D - Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-000, Tel: (82) 3328-1947, no
horário normal de expediente deste Regional.
4 - DA PARTICIPAÇÃO.
4.1.
Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente,
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF,
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais
exigências deste Edital e seus anexos.
4.1.1. O enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
dar-se-á nas condições do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006.
4.2.
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.
4.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
4.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes, obrigatoriamente
Microempresas ou 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 fazerem jus aos benefícios previstos no referido
diploma legal.
4.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
4.4.1. Em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
4.4.2. 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;
4.4.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
4.4.4.

Estrangeiras que não funcionem no País;

4.4.5. Que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção,
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades
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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).
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
5.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).
5.2.
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.
5.3.
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, criados quando do credenciamento supracitado.
5.4.
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 5.450/05).
5.5.
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 5.450/05).
6 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS.
6.1.
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. (Inciso III, do
Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).
6.2.
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 (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05).
6.3.
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 item 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.
6.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
6.4.
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 6.7 do edital; e
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b) descrição do item ofertado, de acordo com o Anexo I-A deste edital.
6.4.1.
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 no edital, sob pena de desclassificação.
6.4.2.
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.
6.4.2.1. Entretanto, se da proposta constarem 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.
6.4.3.
Não pode 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
6.12.
6.4.4.
Em campo próprio deverá ser inserida a quantidade ofertada do
item, que deverá ser igual à “quantidade total a ser registrada” do item, em
conformidade com o disposto no Anexo I deste edital.
6.5.
As declarações referidas no subitem 10.1. “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).
6.6.
Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos,
encargos legais, embalagens, frete etc.
6.7.
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.
6.8.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação (Anexos I e I-A) e as descrições constantes no Catálogo de
Materiais do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.
6.9.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
6.10.
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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6.11.
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.
6.12.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, se 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.
6.13.
A empresa vencedora no processo de licitação deverá fornecer produto de
boa qualidade. Antes da homologação da licitação, caso solicitado pelo pregoeiro, a
empresa ainda deve apresentar amostra dos produtos para confirmação da qualidade
pela Seção de Almoxarifado deste Tribunal.
7 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
7.1.
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.
7.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente
desclassificadas pelo pregoeiro.
7.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada
no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
7.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.
8 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
8.1.
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.
8.1.1. Os lances deverão ser ofertados considerando o valor unitário do item
ofertado.
8.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
8.3.
O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
8.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.
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8.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
8.6.
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.
8.6.1. 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 desta licitação.
8.7.
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.
8.8.
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.
8.9.
Os licitantes, após o encerramento da referida etapa, poderão reduzir seus
preços ao valor da proposta do licitante mais bem classificado.
8.10.
A apresentação de novas propostas na forma do subitem 8.9. não
prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante mais bem classificado.
9 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
9.1.
O Pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério do
menor preço, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
9.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será
máximo o valor unitário de R$ 11,72 (onze reais e setenta
representa uma média das várias propostas coletadas no
algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
preços inferiores.

admitido como limite
e dois centavos), que
mercado e, de modo
negociar em busca de

9.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
9.4.
Analisada a aceitabilidade do preço obtido, o Pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.
9.5.
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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9.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o Pregoeiro poderá
negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.
10 – DA HABILITAÇÃO.
10.1.
A habilitação do licitante vencedor
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

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.
a1.) 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 05 (cinco) dias úteis para que o licitante o encaminhe, via
protocolo, nos moldes do art. 43, §1º, da Lei Complementar nº 123, de
14/12/2014, com a redação dada pela Lei Complementar nº 147, de
07/08/2014.
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. do 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;
c.4) Declaração de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.
10.2.
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).
10.3.
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.
10.3.1. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e
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horário para a continuidade da mesma.
10.5.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes, obrigatoriamente,
Microempresas e 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.
10.5.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal
quando da comprovação de que trata o item 10.5, 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.
10.5.2.
Para aplicação do disposto no subitem 10.5.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado da fase de
habilitação.
10.5.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 10.5.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentação de justificativa.
10.5.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame
ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens
10.5.1. e 10.5.3.
10.5.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos
subitens 10.5.1. e 10.5.3. 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.
10.6.
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 10.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação
posterior.
10.7.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
10.8.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio
da empresa licitante cadastrada no SICAF.
10.9.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
11.1.
Até 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.
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro
horas).
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11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 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.gov.br, cujas respostas serão
disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.treal.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS.
12.1.
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.
12.2.
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.
12.3.
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 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.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles
atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
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.
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
13.1.
Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no
Decreto nº 7.892/2013.
14 - DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.
14.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
14.1.1. Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
14.2.
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.
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14.3.
Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para
assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no
subitem 14.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
administração.
14.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o
item anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet,
tal como previsto no art. 26 do decreto acima citado.
14.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços
assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da
convocação para assinatura do documento, em conformidade com o previsto no
art. 64 da Lei n. 8.666/1993.
14.4.
É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de
registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
14.5.
A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
14.6.
A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro
do prazo estabelecido no subitem 14.3.2, ensejará a aplicação das penalidades
aludidas no item 14.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n.
5.450/2005.
14.7.
A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo
órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de
empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o
art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
14.8.
Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o
seu recebimento.
14.9.
A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado
para a autoridade competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo
licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da justificativa.
14.10.
Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não
seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo
normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades
cabíveis.
14.11.
Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º
do Decreto nº 7.892/2013.
14.12.

O registro do fornecedor será cancelado quando:
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a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666,
de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
14.12.1.
O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas
“a”, “b” e “d” do subitem 14.12. será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
14.12.2.
O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) por razão de interesse público; ou
b) a pedido do fornecedor.
14.13.
O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto
desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante
prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e
legais.
14.13.1.
O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
14.14.
O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e
encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48
(quarenta e oito) horas a partir da solicitação das mesmas.
14.15.
A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha
participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador,
observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013.
14.16.
As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 14.15
não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos
dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para
o órgão gerenciador e órgãos participantes.
14.17.
O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de
registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do
número de órgãos não participantes que aderirem.
15 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
15.1.
São obrigações do Órgão Gerenciador:
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a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados,
observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem
assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado;
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade dos preços registrados na Ata;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente
Ata;
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do
descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias
contratações;
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação)
quanto ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da
Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata,
conforme subitem 14.15.
15.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos
bens;
c) Designar unidade administrativa para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
16. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
16.1.

São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do
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Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o
interesse de utilizar a presente Ata, conforme item 14.15.
16.2.

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

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 10 (dez) 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 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
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL;

o

recebimento

de

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal;
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na
aplicável à natureza do material objeto da contratação;
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;
l) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
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Direito Público.
17. - DA PUBLICIDADE.
17.1.
O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da
ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do
Decreto n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.
18 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
18.1.
A entrega do material deverá ocorrer em até 30 (trinta) 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 ao 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.
18.2.

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.

18.3.
O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

as

18.4.
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.
18.5.
próprio.

Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário

18.6.
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.
18.7.
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
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções
administrativas previstas na Seção 19.
19 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
19.1.
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.
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19.2.
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.
19.3.
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.
19.4.
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;
19.4.1. 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.
19.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.
19.6.
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.
19.7.
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
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altere fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução,
por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.
19.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.
19.9.
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.
19.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
19.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

19.12.
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.
19.12.1. 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.
19.13.
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.
19.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no
Diário Oficial da União.
20- DO PAGAMENTO.
20.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para
acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de
Débitos Fiscais e Previdenciários.
20.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um
prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
20.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

20.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

20.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
20.6.
Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
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Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
20.6.
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)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

21 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
21.1.
As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2019, PTRES 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da
Despesa nº 33.90.30 (Material de Consumo).
21.2.
As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.
22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
22.1.
virgem.

O papel toalha deverá ser confeccionado em 100% fibra celulósica natural

23 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
23.1.
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.
23.2.
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.
23.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
23.4.
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.
23.5.
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.
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23.6.
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.
23.7.
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.
23.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
23.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar
– Bairro Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090, fone: (82) 2122-7764/7765.
23.10.
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.
23.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
23.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02,
do Decreto nº 5.450/2005, do Decreto nº 8.538/2015 e alterações e da Lei 8.666/93.
23.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 23.9, no caso de ser retirado
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.
23.14.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A- Especificações do item;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
23.15.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado
de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação,
que não puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Andréa de Albuquerque César
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
em substituição
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO – Aquisição de Papel Toalha, conforme especificado no anexo I-A deste
Edital, visando atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção
de suas atividades durante o exercício de 2019.
1.1- A presente aquisição faz parte do planejamento de aquisições, por serem itens
essenciais de higiene, e deve ocorrer através de pregão eletrônico, tipo menor preço
por item, com Ata de Registro de Preço.

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 (dez) dias corridos.
2.3- Acondicionar o material/produto constante do Anexo I-A 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
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

o

recebimento

de

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 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da
Nota de Empenho encaminhada por correio eletrônico (e–mail).
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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 7:30h e 13:30 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. 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:
5.10,50% 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.
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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
7.1- A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais será
exercida pelos 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.
7.3 - A Ata terá validade de 12 meses.

8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Solicitamos os papéis toalha confeccionados
em 100% fibra celulósica natural virgem.
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ANEXO I-A
ESPECIFICAÇÕES DO ITEM

ITEM

MATERIAL

UNIDADE

TOTAL
DA ATA

PEDIDO
MÍNIMO

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

01

PAPEL TOALHA EM
BOBINA, 100% fibra
celulósica natural
virgem, branco, auto
corte, gramatura de
28gr/m2, dimensões: 20
cm x 200 m.
Fardo com 6 bobinas de
200m cada.

bobina

4.000

2.500

R$ 11,72

46.880,00
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ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail

Cart. 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?
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ANEXO III
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019
Processo nº 0003813-67.2019.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019
MINUTA
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu
de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu
Presidente, Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da
Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06,
residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela
empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais abaixo
relacionados, conforme condições descritas nos Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº
XX/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de
17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e demais normas legais aplicáveis.
1 – DO OBJETO.
1.1.
A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo,
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019:
ITEM

DESCRIÇÃO

MARCA

UNID.

QUANT. TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO
(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do
vencedor do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento
do registro do fornecedor, conforme previsto no subitem 15.13 do edital do PE nº
XX/2019:
Nome da empresa

CNPJ

Preços

Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
2.1.
O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.
3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
3.1.
O prazo de entrega será de, no máximo, 30 (trinta) dias corridos, contados
a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.

Minuta alterada (0570647)

SEI 0003813-67.2019.6.02.8000 / pg. 162

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
4.1.

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

4.2.
São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas
obrigações dentro das normas e condições do processo de venda;
b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos
bens;
c) Designar unidade administrativa para acompanhar e fiscalizar a entrega dos
bens, bem como, efetuar os recebimentos provisórios e definitivos;
d) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA
5.1. São obrigações do detentor da Ata:
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de direito público;
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o
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interesse de utilizar a presente Ata.
5.2. São, ainda, obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:
a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com este
edital de licitação e seus anexos;
b) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no
prazo máximo de 10 (dez) 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 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
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL;

o

recebimento

de

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal;
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na
aplicável à natureza do material objeto da contratação;
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;
l) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.
6 - DO PAGAMENTO.
6.1.
O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
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que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para
acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de
Débitos Fiscais e Previdenciários.
6.2.
A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um
prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.
6.3.

Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.4.

Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

6.5.
O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
6.6.
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)
I= (6/100)
365
365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

I = 0,0001644

7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
7.1.
Os materiais deverão ser entregues, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos, contados do recebimento da Autorização de Fornecimento, no horário normal
de expediente deste Regional, na Seção de Almoxarifado do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, localizada na Avenida Menino Marcelo (antiga via expressa), nº
7.200 D - Serraria, Maceió/AL. A entrega deverá ser agendada, através do telefone
(82) 3328-1947.
7.2.
O recebimento do material será feito pela unidade competente, que os
efetuará:
a) PROVISORIAMENTE, para que seja feita a verificação da conformidade
dos mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço; e
b) DEFINITIVAMENTE, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
7.3.

O prazo para se proceder às verificações, após o recebimento provisório, é
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de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, aceitando ou recusando os
materiais objeto do fornecimento.
7.4.

Os recebimentos provisório e definitivo serão feitos mediante recibo.

7.5.
O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.
7.6.
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
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se à multa prevista no item
20.4, alínea “b” do referido edital.
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
8.1.
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.
8.2.
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.
8.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.
8.4.
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
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extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na
alínea “b”;
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho;
8.4.1. 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.
8.5.
O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.
8.6.
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.
8.7.
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.
8.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.
8.9.
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.
8.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
8.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.

8.12.
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.
8.12.1. 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.
8.13.
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.
8.14.

Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
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advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no
Diário Oficial da União.
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS
9.1.
É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente ata de
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº
8.666, de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013.
10 – DA PUBLICAÇÃO
10.1.

O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

11 – DO FORO
11.1.
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado
de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Maceió, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL:
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Presidente
Pela Empresa:
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Maceió, 23 de julho de 2019.

À AJ-DG, para ciência das alterações efetuadas na
minuta do edital.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 23/07/2019, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0570648 e o código CRC 7AFC49F7.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0003813-67.2019.6.02.8000
: PREGOEIROS
: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE LIMPEZA – PAPEL TOALHA

Parecer nº 1454 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
Senhor Diretor-Geral,

Tratam os presentes autos de registro de preços
para eventual aquisição de material de consumo - papel
toalha - para atender às demandas das Unidades
Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas durante o exercício de 2019, em razão do fracasso
desse item no Pregão nº 12/2019, como informado pelo
Pregoeiro no evento 0535405.
A análise da regularidade foi iniciada quando da
emissão do Parecer 1406 (0568719), ocasião em que esta
Assessoria Jurídica sugeriu algumas alterações na minuta do
edital apresentada.
Com a juntada da nova minuta (0570647), foram
sanadas as pendências apontadas.
Pelo exposto, em complemento ao antedito
parecer e nos termos do parágrafo único, do Art. 38, da Lei
nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova a minuta de
edital (0570647) que visa à realização de licitação na
modalidade PREGÃO em sua forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO, objetivando o Registro de Preços de material
de limpeza – papel toalha, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração.
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 23/07/2019, às 17:55, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 23/07/2019, às 17:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0570671 e o código CRC 4C8A3AD0.
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Maceió, 23 de julho de 2019.
Senhor Presidente,

Cuida-se de procedimento voltado para eventual aquisição de material de consumo papel toalha - para atender às demandas das Unidades Administrativas e Cartorárias do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2019, em razão do
fracasso desse item no Pregão nº 12/2019, mediante Pregão Eletrônico, do tipo menor
preço, objetivando Registro de Preços.

A Assessoria Jurídica desta Direção Geral aprovou a minuta de certame conforme
Parecer 1454 (0570671), 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.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
25/07/2019, às 18:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0570706 e o código CRC FF6D3085.
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Maceió, 26 de julho de 2019.
Constato, nos autos, expediente inaugural (0535405)
dando ciência acerca do fracasso do Pregão nº 12/2019, item 3, que
visava à aquisição de papel toalha em bobina. Salienta o Senhor
Pregoeiro que o insucesso do certame decorreu de desconformidades
técnicas constatadas nas propostas apresentas, fato que se conjugou
aos preços ofertados acima do estimado previamente pela
Administração. Sugeriu, por isso, a reavaliação da cotação média.
Observada a tramitação do feito, depara-se com a
renovação da instrução com destaque para a rotina de cotação que
resultou em planilha de estimativa de preços (0553006) e posterior
informação, registrada pela Seção de Instrução de Contratações,
ratificando os custos mensurados (0553018).
Considerando, ademais, a realização dos procedimentos
de pré-empenho (0556919) e divulgação da intenção de registro de
preços (0559860 e 0565674), saliento a existência de sucessivas
intervenções da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral que,
observados os apontamentos quanto à minuta do edital, enﬁm
ratificou a última versão apresentada (0570671).
Isso posto, APROVO os termos que constam da minuta
e, com isso, AUTORIZO a abertura da fase externa da licitação para
que, na modalidade pregão em sua forma eletrônica e do tipo menor
preço, proceda-se ao registro de Preços de Material de Limpeza –
papel toalha em bobina, 100 % ﬁbra celulósica natural virgem,
branco, auto corte, gramatura de 28gr/m2, dimensões: 20 cmx 200m
em fardos com 6 (seis) bobinas de 200m cada, conforme Anexo I-A da
minuta apresentada (fl. 22), sendo o total da ata de 4.000 (quatro mil)
bobinas, com pedido mínimo de 2.500 (duas mil e quinhentas)
bobinas, ao valor unitário de R$ 11,72 (onze reais e setenta e dois
Despacho GPRES 0572311
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centavos), totalizando o registro de preços o montante de R$
46.880,00 (quarenta e seis mil, oitocentos e oitenta reais).
Sigam os autos à Secretaria de Administração para que
proceda a regular tramitação do feito.

Desembargador OTÁVIO LEGÃO PRAXEDES
Vice-Presidente, no Exercício da Presidência
Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 29/07/2019, às 16:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0572311 e o código CRC 980D891B.
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Maceió, 29 de julho de 2019.

À SLC, para publicar o aviso de licitação, na forma
autorizada pela Presidência (0572311).

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 30/07/2019, às 14:11, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0573390 e o código CRC 37C481E8.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2019
PROCESSO SEI Nº: 0003813-67.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: 15 de agosto 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, conforme descrito
neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material de consumo – papel
toalha, 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, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital.
2 – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
2.1.
O prazo de entrega do material será de 30 (trinta) dias corridos, a partir do
recebimento da Nota Empenho, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada na
Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D – Serraria (em frente ao SAMU), Maceió/AL, CEP
57046–000, no horário de 8h as 18hs de segunda-feira a quinta-feira, e entre 7:30h e
13:30h 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.

Edital do PE nº 35/2019 (0573971)
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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
Fornecedores – SICAF – Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para
fins de habilitação.
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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 os Anexos I e I-A 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.
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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
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.
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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.
5.13.
A empresa vencedora no processo de licitação deverá fornecer produto de
boa qualidade. Antes da homologação da licitação, caso solicitado pelo pregoeiro, a
empresa ainda deve apresentar amostra dos itens 1 e 2 para confirmação da qualidade
pela Seção de Almoxarifado deste Tribunal.
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.

Edital do PE nº 35/2019 (0573971)

SEI 0003813-67.2019.6.02.8000 / pg. 179

PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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, no montante de R$
46.880,00 (quarenta e seis mil e oitocentos e oitenta reais), 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
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

será

verificada

mediante

a

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 30 (trinta) 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 ao
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 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.
16.11.

O período de atraso será contado em dias corridos.
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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:
I = (TX/100)

I= (6/100)
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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 2019,
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 10 (dez) 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 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;
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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.
virgem.

O papel toalha deverá ser confeccionado em 100% fibra celulósica natural

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.
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
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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
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

Lei

nº

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 e quantitativo do item;
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.
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Maceió/AL, 30 de julho 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, conforme especificado no ANEXO I-A, visando
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades
durante o exercício de 2019.
1.1- A presente aquisição faz parte do planejamento de aquisições, por serem itens
essenciais de higiene, e deve ocorrer através de pregão eletrônico, tipo menor preço
por item, com Ata de Registro de Preço.
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 (dez) dias corridos.
2.3- Acondicionar o material/produto constante do Anexo I-A 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
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

o

recebimento

de

2.5- Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.
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2.6- Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.
3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
3.1- O Prazo de entrega será de 30 (trinta) 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 7:30h e 13:30 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. 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 pelos 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.
7.3 - A Ata terá validade de 12 meses.
8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Solicitamos os papéis toalha confeccionados em
100% fibra celulósica natural virgem.
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ANEXO I-A

DESCRIÇÃO DO ITEM E QUANTITATIVO

ITEM

MATERIAL

QUANT.

PEDIDO
MÍNIMO

UNIDADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

1

PAPEL TOALHA EM BOBINA, 100% fibra
celulósica natural virgem, branco, auto
corte,
gramatura
de
28gr/m2, dimensões mínimas: 20 cm x
200 m. Fardo com 6 bobinas de 200m
cada.

4.000

2.500

BOBINA

RS 11,72

R$ 46.880,00
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ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet
Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Cart. 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?

Edital do PE nº 35/2019 (0573971)

( ) Sim

( ) Não
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

EDITAL Nº 39 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2019

PROCESSO SEI Nº: 0003813-67.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO
Data: 15 de agosto 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, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a
aquisição de material de consumo – papel toalha, 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, conforme especiﬁcações constantes no Anexo I
deste Edital.
2 – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
2.1.
O prazo de entrega do material será de 30 (trinta) dias corridos, a
partir do recebimento da Nota Empenho, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL,
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situada na Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D – Serraria (em frente ao
SAMU), Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário de 8h as 18hs de segunda-feira
a quinta-feira, e entre 7:30h e 13:30h 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
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.
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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.
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).
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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 os Anexos I e I-A 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.
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,
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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.
5.13.
A empresa vencedora no processo de licitação deverá fornecer
produto de boa qualidade. Antes da homologação da licitação, caso
solicitado pelo pregoeiro, a empresa ainda deve apresentar amostra dos
itens 1 e 2 para conﬁrmação da qualidade pela Seção de Almoxarifado deste
Tribunal.
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
pesquisa de mercado efetuada pela Seção de Compras deste Regional, no
montante de R$ 46.880,00 (quarenta e seis mil e oitocentos e oitenta
reais), que representam uma média das várias propostas coletadas no
mercado, e que, de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está
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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
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
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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
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.
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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@treal.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.
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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
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 30 (trinta) 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),
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nº 7.200 D, Serraria (em frente ao 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 5 (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 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 negarse 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.
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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, descontandoas 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
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.
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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 n os 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.
1 7 .6 .

Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
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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)

I = 0,0001644

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 2019, 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
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 10 (dez) 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;
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d ) Entregar os produtos 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)
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL;

para

o

recebimento

de

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.
O papel toalha deverá ser confeccionado em 100% ﬁbra celulósica
natural virgem.
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) 21227764/7765.
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 e quantitativo do item;
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, 30 de julho 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, conforme especiﬁcado no ANEXO IA, visando atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na
manutenção de suas atividades durante o exercício de 2019.
1.1- A presente aquisição faz parte do planejamento de aquisições, por serem
itens essenciais de higiene, e deve ocorrer através de pregão eletrônico, tipo
menor preço por item, com Ata de Registro de Preço.
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
encontradas, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos.

eventualmente

2.3- Acondicionar o material/produto constante do Anexo I-A 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)
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

para

o

recebimento

de

2.5- Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao
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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 30 (trinta) 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 7:30h e 13:30
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. 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:
5.10,50%
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.
Edital 39 (0573973)
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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 pelos 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.
7.3 - A Ata terá validade de 12 meses.
8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Solicitamos os papéis toalha
confeccionados em 100% fibra celulósica natural virgem.

ANEXO I-A

DESCRIÇÃO DO ITEM E QUANTITATIVO

ITEM

MATERIAL

QUANT.

1

PAPEL TOALHA EM
BOBINA, 100% fibra celulósica
natural virgem, branco, auto
corte, gramatura de
28gr/m2, dimensões mínimas: 20
cm x 200 m. Fardo com 6 bobinas
de 200m cada.

4.000

Edital 39 (0573973)

PEDIDO
VALOR
UNIDADE
MÍNIMO
UNITÁRIO

2.500

BOBINA

RS 11,72
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VALOR
TOTAL

R$
46.880,00

ANEXO II
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet
Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
Fone
Fax

E-mail
Edital 39 (0573973)
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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

Em 30 de julho de 2019.
Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 30/07/2019, às 16:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 01/08/2019, 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-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0573973 e o código CRC 404F7DE2.

0003813-67.2019.6.02.8000
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU (0575032)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de agosto de 2019.

À PREG,
para realização do certame.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 01/08/2019, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0575250 e o código CRC 9F95207F.

0003813-67.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0575250

0575250v1

SEI 0003813-67.2019.6.02.8000 / pg. 226

012456789 256

FGHIJKLMNOMPIMQGRSTMPIMUVNWXM

8845  2 4567

1

YTHZQI[\TMG]]J[GPTMI^I\RT[JHGQI[\IM_TRM̀abcdefghgijde
kalbdlmfebaefcfnodLM̀pqrstquvqLMIQMNwxVyxUVNWLMz]MNw{U|LM
HT[}TRQIMGR\XMN~LMLMLMPGMIJMNNXNWxUVV|X
M
MGZ\I[\JHJPGPIMPTMPTHZQI[\TM_TPIM]IRMHT[}IRJPGM[TM]J\IM
\\_{xx]IJX\RI
G^XZ]XRx]IJxHT[\RT^GPTRI\IR[TX__GHGTPTHZQI[\THT[}IRJRJ
PTRGTGHI]]TI\IR[TVMJ[}TRQG[PTMTMHKPJTMIRJ}JHGPTRM
MIMTMHKPJTMMX
M
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de agosto de 2019.

Senhora Chefe,
Encaminho para análise técnica a proposta
apresentada pela Empresa Catiuscia da Costa Silva,
evento 0581583, para que assim possamos dar andamento ao
certame.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 15/08/2019, às 16:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0581584 e o código CRC 23129231.

0003813-67.2019.6.02.8000

Despacho PREG 0581584

0581584v1

SEI 0003813-67.2019.6.02.8000 / pg. 234

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 4937 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX
Senhor Pregoeiro,
Para melhor fundamentar a análise da proposta ora em vigor,
evento SEI nº 0581583, será necessário perguntar ao proponente se o Papel
Toalha Premier, nela apresentado, tem gramatura mínima de 28gr/m2,
conforme exigido no Edital nº 39, evento 0573973, uma vez que não
visualizamos tal informação na mesma.
Exigência do Edital:
PAPEL TOALHA EM BOBINA, 100% ﬁbra celulósica natural
virgem, branco, auto corte, gramatura de 28gr/m2, dimensões mínimas: 20
cm x 200 m. Fardo com 6 bobinas de 200m cada.
Att.
Seção de Almoxarifado

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 15/08/2019, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0581597 e o código CRC 2855BF7F.
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SEI 0003813-67.2019.6.02.8000 / pg. 235
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de agosto de 2019.
Senhora Chefe,
Encaminho para análise técnica a proposta retificada apresentada pela
Empresa Catiuscia da Costa Silva, evento 0581687, para que assim possamos dar
andamento ao certame.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 15/08/2019, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0581688 e o código CRC DA2CEB63.

0003813-67.2019.6.02.8000

Despacho PREG 0581688

0581688v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 4942 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX
Senhor Pregoeiro,

Uma vez que o proponente informou, na proposta RETIFICADA, evento SEI nº
0581687, que o Papel Toalha Premier ofertado tem de 28 a 30gr/m2, entendemos que
o mesmo ATENDE ao especificado no Edital.
Att.
Seção de Almoxarifado

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 15/08/2019, às 17:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0581711 e o código CRC 6581A7EB.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 4962 - TRE-AL/PRE/PREG

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL

LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TREAL/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
X
juntada da Portaria de sua nomeação?

0579439

II- Lances
2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
X
previsto no edital?
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 X
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições
daquelas previstas no edital?

diferentes

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?

X

JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

X

NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta
7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
X
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?
8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos

Informação 4962 (0581981)
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OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?
9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital?

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA, EVENTOS: 0581597 e 0581711.

X

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação
complementar
à
proposta
(manuais,certiﬁcados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

EDITAL NÃO EXIGE

11 – Após a veriﬁcação de conformidade acima, a
classiﬁcação
das
propostas
apresentou- X
se adequada?
IV- JULGAMENTO
CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
X
preços praticados no mercado?
V- Habilitação
15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X

15.1 - FGTS

X

15.2 - INSS

X

15.3 - RECEITA FEDERAL

X

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS

X

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG
0581833
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15.

X

0581837

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas?

X

17 – Consta consulta ao Cadin?

X

0581979

X

0581977

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?
18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo;
18.2 – Declaração que a empresa não emprega

Informação 4962 (0581981)

SEI 0003813-67.2019.6.02.8000 / pg. 267

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor;

X

CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
X
proposta;

CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte;

CONFORME ITEM 18.1

X

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

18.6 - Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)

0581840

CONFORME ITEM 18.5

18.7- Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especiﬁcar no campo
observações)

X

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

19 - Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital

VI - ATA
20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
X
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?
21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio?

X

NÃO OCORREU RECURSO

0581976

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?

NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?

NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

NÃO OCORREU RECURSO

Informação 4962 (0581981)
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28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?

NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais
29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
X
licitante vencedor?

0581980

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?

Proposta: 0581583 e 0581687
X
Resultado Fornecedor: 0581978

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 16/08/2019, às 10:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0581981 e o código CRC 703DA8A8.

0003813-67.2019.6.02.8000

0581981v9
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0003813-67.2019.6.02.8000
: PREGOEIROS
: FASE EXTERNA - PREGÃO 35/2019

Parecer nº 1668 / 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 Pregão Eletrônico nº 35/2019, objetivando a
aquisição de material de consumo – papel toalha, para suprir
a demanda das unidades administrativas e cartorárias do
Tribunal
Regional
Eleitoral
de
Alagoas,
conforme especificações descritas no Anexo I do Edital
(0573971).
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 (0581981).
A seguir, o ANEXO VI - Análise de conformidade
prévia à homologação do procedimento licitatório, na
modalidade pregão eletrônico:

Sim
Não Evento
N/A

Item Questionário

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

0573983
0575032

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)
2

de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU,
internet
e
jornal
de
grande SIM
circulação local)

Idem

acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese
de pregão para SRP (DOU, internet e
jornal de grande circulação regional
ou nacional)
Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

3

Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre
a divulgação da licitação (publicação do
SIM
aviso do edital) e a realização do certame?

Idem

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.
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

Parecer 1668 (0582006)
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4

ordem de classiﬁcação, da aceitabilidade da
proposta de preço, da habilitação e dos SIM
recursos porventura interpostos, respectivas
análises e decisões?

0581976

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas
“a” até “f”.
5

6

O ato de adjudicação e a publicação no DOU
constam do processo?
SIM
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
O comprovante da publicação do resultado
da licitação consta do processo?

Fase
posterior

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.

7

0581980

Os documentos necessários à habilitação
(originais ou cópias autenticadas por
cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da
SIM
imprensa oficial) constam do processo?

0581981

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.
8

Os documentos apresentados pela licitante
SIM
estavam válidos na data da sessão?

Idem

9

A proposta da licitante declarada vencedora
foi assinada por pessoa com poderes para SIM
representar a empresa?

0581583

10

Foi constatada a inexistência de registros
indicativos de que a futura contratada esteja
apenada com impedimento ou suspensão de
SIM
licitar com a União e foi veriﬁcada a
inexistência de registros de inidoneidade
(TCU, CGU e CEIS)?

0581840

Dessa forma, esta AJ-DG conclui pela legalidade do
presente procedimento licitatório, realizado na modalidade
pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº 10.520/2002,
pelo Decreto nº 5.450/2005, e, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº 35/2019
e subsequente contratação da empresa: CATIÚSCIA DA
COSTA SILVA, CNPJ 21.821.189/0001-53, para o fornecimento
de 4.000 (quatro mil) bobinas de 200m de papel toalha, marca
Premier, ao valor unitário de R$ 9,00 (nove reais) e valor total
de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), conforme proposta
comercial (0581687).
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 16/08/2019, às 10:45, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0582006 e o código CRC 136C7A64.

0003813-67.2019.6.02.8000

0582006v5
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CONCLUSÃO

Maceió, 16 de agosto de 2019.
Senhor Presidente,
Constatada
a
regularidade
de
todos
os
atos
procedimentais realizados no presente certame licitatório,
considerando a análise efetivada pela Assessoria Jurídica desta
Direção Geral, na forma do Parecer Nº 1668/2019 (0582006), com
manifestação favorável à celebração da contratação almejada, torno
estes autos conclusos a Vossa Excelência, para os ﬁns do disposto no
art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, c/c o
art. 27 do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
16/08/2019, às 11:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0582039 e o código CRC CDB0044F.

0003813-67.2019.6.02.8000

Conclusão GDG 0582039
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0003813-67.2019.6.02.8000
: PREGOEIROS
: Homologação. Pregão Eletrônico nº 35/2019. Aquisição de material de consumo - papel toalha.

Decisão nº 2437 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Juridica da Diretoria Geral,
por meio do Parecer nº 1668/2019 (0582006), atestando a legalidade
de todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 35/2019, cujo
objeto é a aquisição de material de consumo - 4.000 (quatro mil)
bobinas de 200m de papel toalha, marca Premier, ao valor unitário de
R$ 9,00 (nove reais) e valor total de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil
reais), adjudicado à empresa CATIÚSCIA DA COSTA SILVA, inscrita
no CNPJ sob o nº 21.821.189/0001-53, em conformidade com a Ata
de Realização do Pregão Eletrônico (0581976), mais o Termo de
Adjudicação (0581980).
Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e no Decreto nº 5.450/2005 (Regulamentação do Pregão
na Forma Eletrônica) e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93,
AUTORIZO a contratação da empresa suso referida.
À Secretaria de Administração para as providências que
se ﬁzerem necessárias à realização da contratação decorrente
da presente Decisão.
Desembargador Eleitoral ORLANDO ROCHA FILHO
No Exercício da Presidência
Documento assinado eletronicamente por ORLANDO ROCHA FILHO, Decano, no
exercício da Presidência, em 21/08/2019, às 15:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0582437 e o código CRC D4D683D8.
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COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00033/2019 (SRP)
Às 16:16 horas do dia 22 de agosto 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 0003873-40.2019,
Pregão nº 00033/2019.

Resultado da Homologação
Item: 1
Descrição: GARRAFÃO
Descrição Complementar: GARRAFÃO, NOME GARRAFAO DE AGUA MINERAL - VIDRO / PLAST
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 3.600
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor estimado: R$ 5,4100
Situação: Homologado
Adjudicado para: P GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 3,8500 e a
quantidade de 3.600 UNIDADE .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

13/08/2019
16:25:30

-

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: P GALVÃO DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 14.376.716/0001-00, Melhor lance: R$
3,8500

Homologado

22/08/2019
16:16:43

JOSE RICARDO
ARAUJO E
SILVA

Fim do documento

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=800323&tipo=t
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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 agosto de 2019.

À SLC, para publicar o resultado do certame, de
acordo com a Decisão 2437, da Presidência (0582437), e
posterior convocação do adjudicatário para assinatura da
respectiva ata.
Destaco que há cadastro de reserva aberto até
amanhã, dia 23, às 16h17.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/08/2019, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0584827 e o código CRC 7B7C9DC4.
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COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00035/2019
Às 16:39 horas do dia 22 de agosto 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 0003813-67.2019,
Pregão nº 00035/2019.

Resultado da Homologação
Item: 1
Descrição: TOALHA DE PAPEL
Descrição Complementar: TOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA SIMPLES, COMPRIMENTO 20 CM,
LARGURA 20 CM, COR BRANCA
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4.000
Unidade de fornecimento: Bobina 200,00 M
Valor estimado: R$ 46.880,0000
Situação: Homologado
Adjudicado para: CATIUSCIA DA COSTA SILVA , pelo melhor lance de R$ 36.000,0000 .
Eventos do Item
Evento

Data

Nome

Observações

Adjudicado

16/08/2019
09:45:34

-

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CATIUSCIA DA COSTA
SILVA, CNPJ/CPF: 21.821.189/0001-53, Melhor lance: R$ 36.000,0000

Homologado

22/08/2019 JOSE RICARDO
16:39:46 ARAUJO E SILVA

Fim do documento

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=800561&tipo=t
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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 agosto de 2019.

À SLC, para publicar o resultado do certame, nos
termos da Decisão 2437, da Presidência (0582437), e
posterior remessa à SGO/COFIN, para emissão da competente
nota de empenho.
Favor
eventos 0584825 e 0584827.

desconsiderar

os

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/08/2019, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0584850 e o código CRC FF442F55.
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SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2019

EXTRATO DE CONTRATO
Processo: 3938/2019 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato nº 18/2019. Objeto:
Serviço de transporte de materiais (mobiliários e equipamentos). Modalidade de Licitação:
Pregão Eletrônico n. 21/2019. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
AMAZONAS. CONTRATADA: NAVEGAÇÃO CIDADE LTDA. CNPJ: 63.698.724/0001-70.
Fundamentação Legal: Lei n. 10.520/2002 e Lei n. 8.666/1993. Dotação Orçamentária:
Programa de Trabalho 02.122.0570.20GP.0013 e 02.061.0570.4269.0001. Prazo de
Vigência: 12(doze) meses a contar da data de publicação no D.O.U. Preço: Valor estimado
global anual de R$ 123.999,98 (cento e vinte três mil, novecentos e noventa e nove reais
e noventa e oito centavos). Data da Assinatura: 21/08/2019. Assinam: Desdor. JOÃO DE
JESUS ABDALA SIMÕES, pelo Contratante, e o Sr. ROBERTO MAIA CIDADE, pela
Contratada.

Processo Administrativo SEI nº 0003873-40.2019.6.02.8000.
O Desembargador Orlando Rocha Filho, Presidente, em exercício, do TRE/AL,
homologou, em 21/08/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 33/2019, cujo objeto é a
aquisição de material de consumo - água mineral envasada em garrafões de 20 litros, que
foi adjudicado à empresa P. GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ nº
14.376.716/0001-00, pelo valor total de R$ 13.860,00. Fundamento legal: art. 4º, XXII, da
Lei nº 10.520/02, Decreto nº 5.450/05 e Decreto nº 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº
9.488/2018.
Maceió-AL, 22 de agosto de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONVÊNIO

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2019

Espécie: CONVÊNIO 06/2019, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a FACULDADE PITÁGORAS DE TEIXEIRA DE FREITAS. OBJETO: Mesário
Voluntário. FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93. PAD: 7.268/2016. VIGÊNCIA: da data da
assinatura até 31/12/2022. ASSINATURA: 27/08/2019. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos
Vieira, pelo TRE-BA e a Sra. Carla Cristina Madeira de Azevedo, pelo Convenente.

Processo Administrativo SEI nº 0003813-67.2019.6.02.8000.
O Desembargador Orlando Rocha Filho, Presidente, em exercício, do TRE/AL,
homologou, em 21/08/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 35/2019, cujo objeto é a
aquisição de material de consumo - papel toalha, que foi adjudicado à empresa CATIÚSCIA
DA COSTA SILVA, CNPJ nº 21.821.189/0001-53, pelo valor total de R$ 36.000,00.
Fundamento legal: art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05.

EXTRATO DE TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2019
ESPÉCIE: TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA, firmado entre a 168ª Zona
Eleitoral e o Município de Tanque Novo/BA: PAD Nº 10552/2019. OBJETO: Cooperação
entre os partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do
Município de Tanque Novo /BA, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro
eleitoral mediante incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de
revisão. FUNDAMENTO LEGAL: Lei no 7.444/1985 (art. 7°,§ único e art. 9°, inciso III) e as
Resoluções TSE nº 21.538/2003 (art. 78) e n° 23.440/2015 (art. 12). VIGÊNCIA: a partir da
assinatura deste Termo até 18.02.2020 ASSINATURA: 12.07.2019. SIGNATÁRIOS: Bel.
Adriana Silveira Bastos, pela 168ªZE, e Vanderlei Marques Cardoso, pelo Município de
Tanque Novo.

Maceió-AL, 22 de agosto de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

EXTRATO DE TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 1/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2019 - UASG 70011

ESPÉCIE: TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA, firmado entre a 36ª Zona Eleitoral
e o Município de Brejões/BA: PAD Nº 8189/2019. OBJETO: Cooperação entre os partícipes
visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do Município de Brejões/BA,
para a prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral mediante incorporação
de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nos
7.444/1985 e 9.454/1997 e as Resoluções TSE nº 21.538/2003 e n° 23.335/2011. VIGÊNCIA:
a partir da assinatura deste Termo até 18.02.2020 ASSINATURA: 24.05.2019. SIGNATÁRIOS:
Bel. Luís Henrique de Almeida Araújo, pela 36ªZE, e Alessandro Rodrigues Brandão Correia,
pelo Município de Brejões.

Nº Processo: 0000389-17.2019. Objeto: Concessão onerosa de uso de espaço público, em
caráter precário, de área, instalações e mobiliário, para exploração dos serviços de
lanchonete, localizada no 13º andar no edifício Sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas - TRE/AL, objetivando a comercialização de refeições e lanches aos magistrados,
servidores, visitantes e jurisdicionados, nos termos e condições do edital e seus anexos..
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 28/08/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida
Aristeu
de
Andrade,
Nº
377,
Farol
Maceió/AL
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00040-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 28/08/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
11/09/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

EXTRATO DE TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2/2019
ESPÉCIE: TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA, firmado entre a 36ª Zona Eleitoral
e o Município de Nova Itarana/BA: PAD Nº 8189/2019. OBJETO: Cooperação entre os
partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do Município de
Nova Itarana/BA, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral
mediante incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nos 7.444/1985 e 9.454/1997 e as Resoluções TSE nº
21.538/2003 e n° 23.335/2011. VIGÊNCIA: a partir da assinatura deste Termo até
18.02.2020 ASSINATURA: 24.05.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. Luís Henrique de Almeida Araújo,
pela 36ªZE, e Antonio Dannilo Italiano de Almeida, pelo Município de Nova Itarana.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
(SIASGnet - 23/08/2019) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS

EXTRATO DE TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2/2019

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

ESPÉCIE: TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 2/2019, firmado entre a 63ª
Zona Eleitoral e o Município de Caetité/BA: 9087/2019. OBJETO: Cooperação entre os
partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do Município de
Caetité, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro eleitoral mediante
incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de revisão. FUNDAMENTO
LEGAL: parágrafo único do artigo 7º e inciso III do art. 9º da Lei nº 7.444/1985, c/c o art.
78 da Resolução TSE nº 21.538/2003 e o art. 12 da Resolução TSE nº 23.440/2015.
VIGÊNCIA: Período de 01 (um) ano a partir da assinatura do Termo. ASSINATURA:
31.05.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. José Eduardo das Neves Brito, pela 63ªZE, e Aldo Ricardo
Cardoso Gondim, pelo Município de Caetité.

Processo Administrativo Digital: 10525/2019. Objeto: Contratação da empresa DIRECTION
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. CNPJ nº 08.685.474/0001-26. Contratante: Tribunal
Regional Eleitoral do Amazonas. Fundamentação Legal: art. 25, II, c/c art. 13, VI, da Lei n.
8.666/93 e alterações posteriores. Valor R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais). Data da
Autorização: 22/08/2019, pelo Diretor-Geral, Júlio Briglia Marques. Data da Ratificação:
23/08/2019, pelo Exmo. Sr. Presidente, Des. João de Jesus Abdala Simões.
JÚLIO BRIGLIA MARQUES
Diretor-Geral

EXTRATO DE TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 3/2019

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2019-SRP

ESPÉCIE: TERMO DE PARCERIA E COOPERAÇÃO TÉCNICA, firmado entre a 36ª Zona Eleitoral
e o Município de São Miguel das Matas/BA: PAD Nº 8189/2019. OBJETO: Cooperação entre
os partícipes visando à disponibilização de pessoal do quadro de servidores do Município
de São Miguel das Matas/BA, para a prestação dos serviços de atualização do cadastro
eleitoral mediante incorporação de dados biométricos, nos serviços ordinários ou de
revisão. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nos 7.444/1985 e 9.454/1997 e as Resoluções TSE nº
21.538/2003 e n° 23.335/2011. VIGÊNCIA: a partir da assinatura deste Termo até
18.02.2020 ASSINATURA: 24.05.2019. SIGNATÁRIOS: Bel. Luíz Henrique de Almeida Araújo,
pela 36ªZE, e Jose Renato Curvelo de Araujo, pelo Município de São Miguel das Matas.

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna pública a HOMOLOGAÇÃO do
pregão em epígrafe (PAD n. 5511/2019), que tem por objeto o registro de preços para
futura e eventual aquisição de veículos automotores, sendo 2 (dois) veículos do tipo sedan
superior e 9 (nove) veículos do tipo picape, em favor das empresas CCS COMÉRCIO DE
MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI, CNPJ nº 15.799.749/0001-18. Quantidade: 9 (nove) veículos;
valor unitário: R$ 137.350,00 (cento e trinta e sete mil, trezentos e cinquenta reais) e ASAP
COMERCIAL EIRELI, CNPJ: 20.716.823/0001-25. Quantidade: 2 (dois) veículos; valor unitário:
R$ 92.856,36 (noventa e dois mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis
centavos). DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 27/08/2019, pelo Des. João de Jesus Abdala
Simões.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 35/2019 - UASG 070013
Nº Processo: 7264/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços visando a eventual
aquisição de carrinhos diversos. Total de Itens Licitados: 00009. Edital: 28/08/2019 de
08h00 às 17h59. Endereço: Primeira Avenida do Centro Administrativo da Bahia Nr. 150
Paralela - SALVADOR - BA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/070013-05-352019. Entrega das Propostas: a partir de 28/08/2019 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 10/09/2019 às 09h00 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 71-3373-7084

CLAUDIO MARCIO PINTO NEDER
Diretor-Geral
Em exercício
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 31/2019 - UASG 070003

GILSON SOARES DA CONCEICAO
Pregoeiro

Nº Processo: 6854 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual
aquisição de material permanente material de tecnologia da informação (TI), conforme
descrição e quantidades constantes do Termo de Referência da STI/COINF/TRE-AM. Total
de Itens Licitados: 00016. Edital: 28/08/2019 de 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre
Araujo
Nº
200
Aleixo
MANAUS
AM
ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/070003-05-31-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 28/08/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
13/09/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

(SIDEC - 27/08/2019) 070013-00001-2019NE000054
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 29/2019
Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
09/08/2019 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de publicação de aviso de
licitação em jornal de grande circulação local e em jornal de grande circulação nacional,
por meio de empresa especializada do ramo jornalístico ou publicitário.

ELONGIO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR
Pregoeiro

RAUL ALMEIDA DA PAZ
Pregoeiro
(SIDEC - 27/08/2019) 070013-00001-2019NE000054

(SIDEC - 27/08/2019) 070003-00001-2019NE000118
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019082800158

Nº 166, quarta-feira, 28 de agosto de 2019
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Publicação no DOU, da Homologação do Pregão 35/2019 (0586580)

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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