
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1359 - TRE-AL/PRE/PREG

          Sr. Secretário de Administração.
 
          Em conformidade com a Resolução deste Tribunal,
informamos o fracasso parcial do Pregão 04/2019 - ITEM 01,
PAPEL TOALHA EM BOBINA, PICOTADO, 100% FIBRA
CELULÓSICA, BRANCO, MEDINDO 20cmX 200M.
          No decorrer da sessão eletrônica, fase de
aceitação de propostas, alguns licitantes registram a
inexistência do item com a característica PICOTADO nas
dimesões exigidas no Termo de Referência, razão pela
qual sugerimos a reavaliação das exigências técnicas do
pretenso item de consumo. 
          Seguem em anexo ao presente procedimento
eletrônico a Ata do Pregão 04/2018, com as
fundamentações e motivos da recusa das propostas
apresentadas para o item em referência.
 
          Respeitosamente.
 
                                         PREGOEIRO
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 20/02/2019, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0504798 e o código CRC DF23310C.
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<

<
�̀d��b�
�d�rmgijk�bNE]��]<FG<D]DG�
�d�rmgijkb�k��fd�dq̀am�bNE]��]<FG<D]DG�{<�]NGHK]�<D]DG�{<LE�DHK�GsNE<?::<�{<�]H�JH]<?:<L�
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mǸ mǸ TcTTU jpDaTLadUU jpDagcdqrLdUUU TfhUahaUTs
TstagtaU

u70/7?5k[RYNQvD
Dw7<01/7x6-?5k[RYNQvD

Du4:-845y5z-0.34?5aUbaUUD
D,-./012345,-67897:75:45;<=-645;>-067:4?5@A@BCDEFACGADBHDIFIJKALDTUUVDWNXYRDOZ[\[]̂NORLDXYR_OPLD̀ ZSN_SP
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`ZSN_SPDaUDÒ DbDaUUD̀ c

TTceadcdsdhUUUTisrKFjEmnC
kFHBjkJACDCElA
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MMF]]KFOKMLMMMJ\OO@12,4518,465C1437D,1A,1Î 1JOFMMM@MMMMF1U50.̀5P19IVj<1?V19I<9<W=>1>;:U>
?<1VW=:U>?<19VZ>1>?U:S:W=I>jk<F1IV;YW>1;<U1RYZ;I<1S<1:=VU1]FN1?<1V?:=>ZF1Z:;:=>S=V
Sk<1IVW9<S?VY1><19IVi<V:I<F

I,DG/3
JKLMNLNMJK
JhPONP[]

I,DG/31A312C525/03F1R5C7,D,A5CP1VR:;:VS=V1;<UVI;:<1V1WVIl:;<W1V:IVZ:@1;S9TL;9RP
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8,465C1437D,1A,1Î 1JhFKhM@]MMMF1U50.̀5P19IVj<1?V19I<9<W=>1>;:U>1?<1VW=:U>?<19VZ>
>?U:S:W=I>jk<F1IV;YW>1;<U1RYZ;I<1S<1:=VU1]FN1?<1V?:=>ZF1Z:;:=>S=V1Sk<1IVW9<S?VY1><
9IVi<V:I<F

I,DG/3
JKLMNLNMJK
J_P[[PQ_

I,DG/31A312C525/03F1R5C7,D,A5CP19I<Z:U919I<?Y=<W1V1WVIl:j<W1V:IVZ:@1;S9TL;9RP
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Ẑ[YhỲ ĵXd?Y]?ẐfdjYh?fd]?2?[d_dh?>q?ẐfdjYh?fd]?/3?[d_dhb?f̂X̂r

3srxutrtx2vooo/wx2.+z>{<z
.+<zS=,>|b
W>zS{W<>?S
|S{}<W>|?+,-.

|\] |\] /r22o {~?2oboooo{~?t0ruooboooo/2vo3v3o/x
/u1to1t2

567869:U>+-?
?@6A7B86CDE9:U>+-?

?5FGEHF:I:JE7KLF9:U>+-?
?MEK87BNLF:MED6HO6G6:GF:PAQEDF:PRE7D6GF9:;.;S+?T<U<V=<W>?XY?Z[\]Y\[̂?_\̀âb?cd_â?XeZ_̂b?] f̂\db
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{~?33r43oboooo o4r23ur/4ovooo/wsx /tvo3v3o/x?ox1/31t/1o2o

{~?3/ruooboooo //ru3trtxtvooo/wx0 /tvo3v3o/x?ox1/31t/1o2o

{~?3or22sboooo 4/rx/3rus3vooo/w43 /tvo3v3o/x?ox1/31t/1o2o

{~?3or/uoboooo /oruttrx4svooo/wo/ /tvo3v3o/x?ox1/31t/1o2o

{~?/2r2ooboooo 4/r2t0r2o4vooo/wxs /tvo3v3o/x?ox1/31t/1o2o

{~?/2r2ooboooo 3sr4/2ros2vooo/wt0 /tvo3v3o/x?ox1/31t/1o2o

{~?/3rxuoboooo 3or32srs32vooo/wx3 /tvo3v3o/x?ox1/31t/1o2o

{~?/3rx4/b3ooo 2or0u2rsxuvooo/wos /tvo3v3o/x?ox1/31t/1o2o

{~?/3ru03boooo //ro3sr42tvooo/w0o /tvo3v3o/x?ox1/31t/1o2o

{~?/3ru03boooo 4or20/r4//vooo/wos /tvo3v3o/x?ox1/31t/1o2o
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+,-./012341111 .506//02578111.915 .:81/8/1.2-12;./;:.;151

+,-./01/541111 ..0/2/0.138111.9// .:81/8/1.2-12;./;:.;151

+,-..066141111 1/0:3301578111.935 .:81/8/1.2-12;./;:.;151

+,-..0:/141111 170<.205538111.932 .:81/8/1.2-12;./;:.;151

+,-.1016141111 1502/:015/8111.925 .:81/8/1.2-12;./;:.;151

+,-.1016141111 /.0<73056:8111.9:3 .:81/8/1.2-12;./;:.;151

+,-6035141111 .:0/7702658111.9/6 .:81/8/1.2-12;./;:.;151

+,-60/6141111 /.02770://8111.9.3 .:81/8/1.2-12;./;:.;151

+,-<0/1141111 160.:603358111.92: .:81/8/1.2-12;./;:.;151

+,-30<6/45111 .602.601:<8111.971 .:81/8/1.2-12;./;:.;151

+,-30<6/45111 ./0636021.8111.962 .:81/8/1.2-12;./;:.;151

+,-30<6/45111 7.0.:.0//58111.9/6 .:81/8/1.2-12;./;:.;151

+,-30<3641111 .6077:01518111.9:1 .:81/8/1.2-12;./;:.;151

+,-303/541111 7105.:07338111.92/ .:81/8/1.2-12;./;:.;151

+,-303/742211 7.0.:.0//58111.9/6 .:81/8/1.2-12;/<;1:;5.1

+,-60.7341111 1502/:015/8111.925 .:81/8/1.2-12;/6;:.;23<

+,-60.<241111 .103::02768111.91. .:81/8/1.2-12;71;5<;:71

+,-<073.41111 .103::02768111.91. .:81/8/1.2-12;7/;5:;737

+,-60/1641111 ..0/2/0.138111.9// .:81/8/1.2-12;7:;11;561

+,-6066346:11 /607/:05318111.912 .:81/8/1.2-12;73;/1;<61

+,-/10.1141111 /2056.05278111.911 .:81/8/1.2-12;76;/6;7/7

+,-2055345111 1/0:3301578111.935 .:81/8/1.2-12;76;72;221

+,-60:1141111 1106620:218111.9:: .:81/8/1.2-12;72;7.;311

+,-<02/141111 .7026303:38111.9<< .:81/8/1.2-12;57;17;211

+,-303/742611 ..03/:0:2:8111.92< .:81/8/1.2-12;5<;56;661

+,-303/742<11 7.0.:.0//58111.9/6 .:81/8/1.2-12;5<;:/;771

+,-.30:3141111 1705/30.718111.962 .:81/8/1.2-12;52;/<;.:1

+,-30/1141111 .602.601:<8111.971 .:81/8/1.2-12;:/;//;56<

+,-6065.4.311 160:2.03<28111.95/ .:81/8/1.2-12;:5;:6;531

+,-.50.<:41111 /6023:0:258111.925 .:81/8/1.2-12;::;51;371

+,-30.2141111 160.:603358111.92: .:81/8/1.2-.1;11;7/;/31

+,-30.6141111 .602.601:<8111.971 .:81/8/1.2-.1;1.;1.;771

+,-30.<141111 160.:603358111.92: .:81/8/1.2-.1;1.;7.;611

+,-30.<141111 ..03/:0:2:8111.92< .:81/8/1.2-.1;1.;:1;5<<

+,-30.3242:11 170<.205538111.932 .:81/8/1.2-.1;1/;1<;5:7

+,-30.3242211 .:0/7702658111.9/6 .:81/8/1.2-.1;1/;..;/27

+,-30.3242/11 /607.501658111.9:< .:81/8/1.2-.1;1/;..;531

+,-303/742511 510<3506238111.916 .:81/8/1.2-.1;1/;.:;<2<

+,-303/742711 7.0.:.0//58111.9/6 .:81/8/1.2-.1;1/;/.;/77

+,-30.:141111 .602.601:<8111.971 .:81/8/1.2-.1;1/;/.;<:7

+,-303/742711 .6077:01518111.9:1 .:81/8/1.2-.1;1/;/3;67<

+,-30.3141111 160.:603358111.92: .:81/8/1.2-.1;1/;/6;171

+,-30.5242311 170<.205538111.932 .:81/8/1.2-.1;1/;/6;327

+,-30.5242711 /607.501658111.9:< .:81/8/1.2-.1;1/;7/;7<1

+,-30.5242:11 .:0/7702658111.9/6 .:81/8/1.2-.1;1/;75;16<

+,-303/746211 510<3506238111.916 .:81/8/1.2-.1;1/;7<;<11

+,-303/746611 7.0.:.0//58111.9/6 .:81/8/1.2-.1;1/;5/;/1<

+,-30.5641111 ..03/:0:2:8111.92< .:81/8/1.2-.1;1/;5/;<:1

+,-30.5<42611 170<.205538111.932 .:81/8/1.2-.1;1/;:1;./1

+,-303/746<11 .6077:01518111.9:1 .:81/8/1.2-.1;1/;:7;.:7

+,-30.5<42:11 /607.501658111.9:< .:81/8/1.2-.1;1/;:7;211

+,-30./141111 7105.:07338111.92/ .:81/8/1.2-.1;1/;:<;271

+,-303/746511 510<3506238111.916 .:81/8/1.2-.1;1/;:2;.2<

+,-30.5141111 160.:603358111.92: .:81/8/1.2-.1;17;17;5:7

+,-303/746711 7.0.:.0//58111.9/6 .:81/8/1.2-.1;17;17;:.<

+,-30.5341111 ..03/:0:2:8111.92< .:81/8/1.2-.1;17;1:;:.<

+,-30..242211 .:0/7702658111.9/6 .:81/8/1.2-.1;17;.1;157

+,-3031141111 7.02./036/8111.97/ .:81/8/1.2-.1;17;.1;321

+,-30..242311 /607.501658111.9:< .:81/8/1.2-.1;17;.5;.:1

+,-30..242511 170<.205538111.932 .:81/8/1.2-.1;17;.<;/.7
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,-./0/1234155 640227058595556:75 679519156;.65<52<6=<7/=

,-./07;;3;455 850=/804;/95556:54 679519156;.65<52<16<755

,-./07;;3;=55 260676011895556:14 679519156;.65<52<17<68=

,-./066735555 25086702//95556:;1 679519156;.65<52<1;<=5=

,-./066;3;255 6701220;4895556:14 679519156;.65<52<25<752

,-./066435555 660/1707;795556:;= 679519156;.65<52<21<=6=

,-./065535555 5406740//895556:;7 679519156;.65<52<28<26=

,-./06683;=55 140268054895556:7= 679519156;.65<52<28<2;=

,-./05;;3;=55 520=6;088/95556:/; 679519156;.65<52<2=<4/5

,-./07;;3;755 850=/804;/95556:54 679519156;.65<52<88<8=2

,-.6405/835555 1;084608;295556:55 679519156;.65<52<8/<26=

,-./07;;3;855 260676011895556:14 679519156;.65<52<84</65

,-./05;;3;/55 6701220;4895556:14 679519156;.65<52<72<472

,-./05;;3;255 140268054895556:7= 679519156;.65<52<7/<;15

,-./05;;3;555 520=6;088/95556:/; 679519156;.65<58<55</85

,-./066535555 640;64057=95556:25 679519156;.65<58<52<562

,-./05;535555 25086702//95556:;1 679519156;.65<58<5=<5/5

,-./07;;3;655 850=/804;/95556:54 679519156;.65<58<5;<1/2

,-./054;3;;55 6701220;4895556:14 679519156;.65<58<68<1/2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

,-.70;8535555 5406740//895556:;7 679519156;.65<5/<86<1/5

,-.70;2;3;=55 140268054895556:7= 679519156;.65<5/<88<775

,-./07;;37455 850=/804;/95556:54 679519156;.65<5/<8/<1=2

,-./07;;37=55 260676011895556:14 679519156;.65<5/<76<5/=

,-.70;2;3;;55 6701220;4895556:14 679519156;.65<5=<54</;5

,-.70;5535555 640;64057=95556:25 679519156;.65<5=<66</75

,-./07;;37255 850=/804;/95556:54 679519156;.65<5=<61<515
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,-./012232455 6107890519:5558;/4 8/:56:6582.85<54<8/<425

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

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

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

,-./012232=55 8/06770219:5558;61 8/:56:6582.85<54<7=<245

,-./012232755 6107890519:5558;/4 8/:56:6582.85<54<95<987

,-.=0/2239155 7808/80669:5558;61 8/:56:6582.85<54<94<2=7

,-./01/535555 5108/10==9:5558;2/ 8/:56:6582.85<54<91<=65

,-.=0/2235555 9504=9012=:5558;51 8/:56:6582.85<54</=<644

,-./019232455 6107890519:5558;/4 8/:56:6582.85<51<55<495

,-./012232655 8/06770219:5558;61 8/:56:6582.85<51<85<=/4

,-.=0/2132255 7808/80669:5558;61 8/:56:6582.85<51<88<8=7

,-.=0/2132=55 9504=9012=:5558;51 8/:56:6582.85<51<82<975

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

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

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

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

,-./042232255 8/06770219:5558;61 8/:56:6582.85<51<7=<414

,-.=0/2132555 9504=9012=:5558;51 8/:56:6582.85<51<9=<415

,-./04/535555 81028105/4:5558;75 8/:56:6582.85<51<92<=74

,-./042535555 5108/10==9:5558;2/ 8/:56:6582.85<51</6<554

,-./049232455 6107890519:5558;/4 8/:56:6582.85<51</7<1/4

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

,-./049232=55 8/06770219:5558;61 8/:56:6582.85<52<55<147

,-./045535555 81028105/4:5558;75 8/:56:6582.85<52<52<445

,-./045535555 5108/10==9:5558;2/ 8/:56:6582.85<52<87</65

,-./0=2232455 6107890519:5558;/4 8/:56:6582.85<52<8/<725

,-.=0/2131455 9504=9012=:5558;51 8/:56:6582.85<52<8/<925

,-./0=2232=55 8/06770219:5558;61 8/:56:6582.85<52<68<687

,-.=0/2131=55 7808/80669:5558;61 8/:56:6582.85<52<66<9/5

,-./0=2232755 6107890519:5558;/4 8/:56:6582.85<52<7/</14

,-./0=2232655 8/06770219:5558;61 8/:56:6582.85<52<99<475

,-.=0/2131955 9504=9012=:5558;51 8/:56:6582.85<52<9/<=67

,-.=0/2131755 7808/80669:5558;61 8/:56:6582.85<52</5<424

,-./0=2231255 6107890519:5558;/4 8/:56:6582.85<52<//<455

,-./0=2535555 5108/10==9:5558;2/ 8/:56:6582.85<85<5=<164

,-.=0/2131855 9504=9012=:5558;51 8/:56:6582.85<85<52<695

,-./0=2231155 8/06770219:5558;61 8/:56:6582.85<85<88<8=5

,-./0=1232455 6107890519:5558;/4 8/:56:6582.85<85<8=<645

,-.=0/2131555 7808/80669:5558;61 8/:56:6582.85<85<8=</25

,-./0=5535555 81028105/4:5558;75 8/:56:6582.85<85<6/<=25

,-.=0/2134155 9504=9012=:5558;51 8/:56:6582.85<85<75<277

,-./0/2232255 8/06770219:5558;61 8/:56:6582.85<85<77<297

,-./0/2232=55 6107890519:5558;/4 8/:56:6582.85<85<72<6=4

,-.=0/2134455 7808/80669:5558;61 8/:56:6582.85<85<72<754

,-.=0/2134755 9504=9012=:5558;51 8/:56:6582.85<85</7</15

,-.=0/2134655 7808/80669:5558;61 8/:56:6582.85<88<55<//4

,-.=0/213=455 9504=9012=:5558;51 8/:56:6582.85<88<8/<854

,-./0/2535555 5108/10==9:5558;2/ 8/:56:6582.85<88<8/<1/7

,-./0/1232455 6107890519:5558;/4 8/:56:6582.85<88<66<974

,-.=0/213==55 7808/80669:5558;61 8/:56:6582.85<88<67<884

,-./0/5535555 81028105/4:5558;75 8/:56:6582.85<88<79<8=4

,-.=0/213=655 9504=9012=:5558;51 8/:56:6582.85<88<96<814

,-./092232455 6107890519:5558;/4 8/:56:6582.85<88<96<255

,-.=0/213=855 7808/80669:5558;61 8/:56:6582.85<88<92<547

,-.=0/213/155 9504=9012=:5558;51 8/:56:6582.85<86<59<947

,-./09/535555 5108/10==9:5558;2/ 8/:56:6582.85<86<52<597

,-./099232455 6107890519:5558;/4 8/:56:6582.85<86<86<795

,-.=0/213/455 7808/80669:5558;61 8/:56:6582.85<86<8/<==5

,-./0/2232/55 8/06770219:5558;61 8/:56:6582.85<86<82</25
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,-./012341566 7608/7032/9666:;63 :196<9<6:2.:6=:<=<8=216

,-.1072346666 ::0/<101219666:;28 :196<9<6:2.:6=:<=56=//5

,-./012341<66 5:0:1:0<<79666:;<3 :196<9<6:2.:6=:<=58=:<5

,-./012347366 7608/7032/9666:;63 :196<9<6:2.:6=:<=72=1:5

,-./012347866 5:0:1:0<<79666:;<3 :196<9<6:2.:6=:<=12=<:6

,-.1076646666 :302:306189666:;56 :196<9<6:2.:6=:5=61=:65

,-.1052242866 <305:706379666:;18 :196<9<6:2.:6=:5=63=:85

,-./012347<66 7608/7032/9666:;63 :196<9<6:2.:6=:5=:<=:/6

,-./012347:66 5:0:1:0<<79666:;<3 :196<9<6:2.:6=:5=<6=8<6

,-.1052242/66 :10<5502379666:;<3 :196<9<6:2.:6=:5=<<=/36

,-.1052242566 <305:706379666:;18 :196<9<6:2.:6=:5=<2=6/5

,-.1052346666 ::0/<101219666:;28 :196<9<6:2.:6=:5=55=<68

,-./012345366 7608/7032/9666:;63 :196<9<6:2.:6=:5=57=166

,-.1051646666 630:130//79666:;21 :196<9<6:2.:6=:5=5/=<76

,-./012345866 5:0:1:0<<79666:;<3 :196<9<6:2.:6=:5=7<=538

,-.1057242266 :10<5502379666:;<3 :196<9<6:2.:6=:5=71=835

,-.1057242/66 <305:706379666:;18 :196<9<6:2.:6=:5=72=:86

,-./012345<66 7608/7032/9666:;63 :196<9<6:2.:6=:5=11=815

,-./012345:66 5:0:1:0<<79666:;<3 :196<9<6:2.:6=:7=67=755

,-.1057646666 630:130//79666:;21 :196<9<6:2.:6=:7=67=//6

,-.1055242266 :10<5502379666:;<3 :196<9<6:2.:6=:7=62=<76
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gce[\\à [c]̂

70:58:8571
51<08<59
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d2-ÎI0245
@EBCDBDC@E
@YF@DFGE
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.90/2/�|=5}3953.9;.//2].90532̂.20�/I5Z
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BGHFKHFI

@2,24TtLULTMQT4UVWTRULV4T4PTR̂ LUVP4TLRTXL4Z4,[j_n4X6961271-34907.6:-,27:040.42<6.0.
,-A6.1,2:0.4724/,-.-71-4.-..a03452hZ.-47-9-..?,604]>-4̂[P_4.-4=2765-.1-4-4,-./07:2420.
]>-.16072=-710.4:04@,-A0-6,0347-..-4.-716:04:-1-,=670404/,2h04:-4m4=67>10.4/2,2
,-./0.1234204567283492.04:-6;-4:-4,-./07:-,34<2=0.4-71-7:-,490=04:-.671-,-..-4-4.>2

/,0/0.124.-,?4,-9>.2:2

FK[kFm[JGEDEEEBZ
EC

BCDEFDFEBC
BGHkEHmK

TtLULTMQT4UVWTRULV4T4PTR̂ LUVP4TLRTXL4Z4o02412,:-[

@,-A0-6,0 BCDEFDFEBC
BGHkFHEC

@2,24TtLULTMQT4UVWTRULV4T4PTR̂ LUVP4TLRTXL4Z4o02412,:-[4SA>2,:04,-./0.12[

@,-A0-6,0 BCDEFDFEBC
BGHkFHFm

@2,24TtLULTMQT4UVWTRULV4T4PTR̂ LUVP4TLRTXL4Z4@,-86=672,=-71-34,-A6.1,04]>-404<280,
/,0/0.104/0,4̂[P_4-.1?4296=24:04-.16=2:04/-824S:=676.1,2̀a0[4S9-61247-A0962,b4S9-61240

<280,4:-4RcBB[JEE3EE

FK[kFm[JGEDEEEBZ
EC

BCDEFDFEBC
BGHkFHkF

TtLULTMQT4UVWTRULV4T4PTR̂ LUVP4TLRTXL4Z4Pg4>=4=0=-710[

FK[kFm[JGEDEEEBZ
EC

BCDEFDFEBC
BGHkmHkG

TtLULTMQT4UVWTRULV4T4PTR̂ LUVP4TLRTXL4Z4T.12=0.4<-,656927:0410:0.40.49>.10.34/2,2
<-,65692,4.-4d?424/0..6\686:2:-4:-421-7:-,404<280,4/,0/0.10[

@,-A0-6,0 BCDEFDFEBC
BGHkKHBB

@2,24TtLULTMQT4UVWTRULV4T4PTR̂ LUVP4TLRTXL4Z4SA,2:-̀034.08696104]>-4,21656]>-42.
92,291-,v.1692.41w97692.4:04/,0:>10405-,12:04/0,4̂[P_34-=4-./-962834.-404=-.=04w

/69012:0[

@,-A0-6,0 BCDEFDFEBC
BGHJmHmK

@2,24TtLULTMQT4UVWTRULV4T4PTR̂ LUVP4TLRTXL4Z4P,[j2n4X6961271-342A>2,:04,-./0.12[
U07.6:-,27:0404<280,4/,0/0.104-42492,291-,v.169241w976924,-A6.1,24-=4=-7.2A-=4271-,60,[

@,-A0-6,0 BCDEFDFEBC
BGHJIHJJ

@2,24TtLULTMQT4UVWTRULV4T4PTR̂ LUVP4TLRTXL4Z4P,[j2n4X6961271-3452<0,4,-./07:-,[

FK[kFm[JGEDEEEBZ
EC

BCDEFDFEBC
BGHJKHBF

TtLULTMQT4UVWTRULV4T4PTR̂ LUVP4TLRTXL4Z4o-=4.-7d0,4/,-A0-6,03490=4,-82̀a0420
<280,4/,0/0.104/0,4-..242:=676.1,2̀a04/0:-=0.49d-A2,4204<280,4:-4Rc4BF[mJE3EEE

@,-A0-6,0 BCDEFDFEBC
BGHmEHkF

@2,24TtLULTMQT4UVWTRULV4T4PTR̂ LUVP4TLRTXL4Z4SA,2:-̀0404-.50,̀0349071>:0347a04w
/0..v<-8429-612,490=4\2.-470461-=4K[F4:04-:6128[4N-.12450,=23<2=0.4,-9>.2,424.>2

/,0/0.12[4V\,6A2:04/-824/2,1696/2̀a0[
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,-./,0.123433356
37

5743,4,357
52805855

9:;<;9=>9?<@A9B<;@?9?C9BD;<@C?9;B9E;?6?FGH?IHJK.

,-./,0.123433356
37

5743,4,357
52805852

9:;<;9=>9?<@A9B<;@?9?C9BD;<@C?9;B9E;?6?@L.

MNHOPHQNP 5743,4,357
5280,805

MKNK?9:;<;9=>9?<@A9B<;@?9?C9BD;<@C?9;B9E;?6?@RNQOKSP?H?RPK?TKNSH.

MNHOPHQNP 5743,4,357
5280081,

MKNK?UV?<@A9B<;@?U9?AW>9B;W;C?U9C<WB>WD9;C?9;B9E;?6?CN.XYZ?EQ[QTKJTH\
INH]Q̂QJKN̂ HJTH\?P?_K]PN?P̀HNTKSP?IPN?D.CY?HaTb?K[Q̂K?SP?HaTQ̂KSP?IH]K?KŜ QJQaTNKcdP\
JdP?e?IPaaf_H]?K[HQTKN.?W[NHa[HJTP\?̀PQ?NHOQaTNKSP?IPN?]Q[QTKJTH?JK?INHaHJTH?aHaadP?gGH?K
^KN[K4̀KRNQ[KJTH?hiBWC;E9;B@h?JdP?IPaaGQ?IKIH]?M;<@>WU@?SP?[P̂ INQ̂HJTP?H?]KNOGNK

HjQOQSPa?JP?HSQTK].?:K_PN?aH?INPJGJ[QKN\?SHTHN̂ QJP?P?INKkP?SH?0?̂ QJGTPa.

MNHOPHQNP 5743,4,357
5l83/855

MKNK?WE:W?<mBW>;D@C?E>UW?6?CN.?EQ[QTKJTH\?RPK?TKNSH.?MNH]Q̂QJKN̂ HJTH\?NHOQaTNP?gGH?P
_K]PN?INPIPaTP?IPN?D.CY?HaTb?K[Q̂K?SP?HaTQ̂KSP?IH]K?WŜ QJQaTNKcdP.?W[HQTK?JHOP[QKNn

W[HQTK?P?_K]PN?SH?Bo55.133\33n

MNHOPHQNP 5743,4,357
5l83/8/0

MKNK?WE:W?<mBW>;D@C?E>UW?6?CN.XYZ?EQ[QTKJTH\?[PJaQSHNKJSP?Pa?K_QaPa?NHOQaTNKSPa?JK
INHaHJTH?aHaadP\?̀Kk6aH?JH[HaabNQP?gGH?D.CY?aH?̂ KJQ̀HaTH?H?NHaIPJSK?KPa

gGHaTQPJK̂ HJTPa?SP?MNHOPHQNP\?JHaaH?aHJTQSP?SHTHN̂ QJP?P?INKkP?SH?0?̂ QJGTPa?IKNK
NHaIPaTK\?KP?̀QJK]\?[KaP?SHQjH?SH?NHaIPJSHN\?_K̂ Pa?HJTHJSHN?[P̂ P?SHaQJTHNHaaH?H?aGK

INPIPaTK?aHNb?NH[GaKSK

MNHOPHQNP 5743,4,357
5l83-807

MKNK?<p?<@A9B<;WE?E>UW?6?CN.?EQ[QTKJTH\?RPK?TKNSH.?MNH]Q̂QJKN̂ HJTH\?NHOQaTNP?gGH?P
_K]PN?INPIPaTP?IPN?D.CY?HaTb?K[Q̂K?SP?HaTQ̂KSP?IH]K?WŜ QJQaTNKcdP.?W[HQTK?JHOP[QKNn

W[HQTK?P?_K]PN?SH?Bo55.133\33n

MNHOPHQNP 5743,4,357
5l83783-

MKNK?<p?<@A9B<;WE?E>UW?6?CN.XYZ?EQ[QTKJTH\?[PJaQSHNKJSP?Pa?K_QaPa?NHOQaTNKSPa?JK
INHaHJTH?aHaadP\?̀Kk6aH?JH[HaabNQP?gGH?D.CY?aH?̂ KJQ̀HaTH?H?NHaIPJSK?KPa

gGHaTQPJK̂ HJTPa?SP?MNHOPHQNP\?JHaaH?aHJTQSP?SHTHN̂ QJP?P?INKkP?SH?0?̂ QJGTPa?IKNK
NHaIPaTK\?KP?̀QJK]\?[KaP?SHQjH?SH?NHaIPJSHN\?_K̂ Pa?HJTHJSHN?[P̂ P?SHaQJTHNHaaH?H?aGK

INPIPaTK?aHNb?NH[GaKSK

MNHOPHQNP 5743,4,357
5l8508/,

MKNK?;.?iWBi@CW?UW?C;EDW?6?CN.?EQ[QTKJTH\?RPK?TKNSH.?MNH]Q̂QJKN̂ HJTH\?NHOQaTNP?gGH?P
_K]PN?INPIPaTP?IPN?D.CY?HaTb?K[Q̂K?SP?HaTQ̂KSP?IH]K?WŜ QJQaTNKcdP.?W[HQTK?JHOP[QKNn

W[HQTK?P?_K]PN?SH?Bo55.133\33n

MNHOPHQNP 5743,4,357
5l850813

MKNK?;.?iWBi@CW?UW?C;EDW?6?CN.XYZ?EQ[QTKJTH\?[PJaQSHNKJSP?Pa?K_QaPa?NHOQaTNKSPa?JK
INHaHJTH?aHaadP\?̀Kk6aH?JH[HaabNQP?gGH?D.CY?aH?̂ KJQ̀HaTH?H?NHaIPJSK?KPa

gGHaTQPJK̂ HJTPa?SP?MNHOPHQNP\?JHaaH?aHJTQSP?SHTHN̂ QJP?P?INKkP?SH?0?̂ QJGTPa?IKNK
NHaIPaTK\?KP?̀QJK]\?[KaP?SHQjH?SH?NHaIPJSHN\?_K̂ Pa?HJTHJSHN?[P̂ P?SHaQJTHNHaaH?H?aGK

INPIPaTK?aHNb?NH[GaKSK

MNHOPHQNP 5743,4,357
5l8,5853

MKNK?WED9C?9?<@BU9;B@?E>UW?6?aN.?EQ[QTKJTH\?RPK?TKNSH.?MNH]Q̂QJKN̂ HJTH\?NHOQaTNP?gGH?P
_K]PN?INPIPaTP?IPN?D.CY?HaTb?K[Q̂K?SP?HaTQ̂KSP?IH]K?WŜ QJQaTNKcdP.?W[HQTK?JHOP[QKNn

W[HQTK?P?_K]PN?SH?Bo55.133\33n

MNHOPHQNP 5743,4,357
5l8,5857

MKNK?WED9C?9?<@BU9;B@?E>UW?6?CN.XYZ?EQ[QTKJTH\?[PJaQSHNKJSP?Pa?K_QaPa?NHOQaTNKSPa?JK
INHaHJTH?aHaadP\?̀Kk6aH?JH[HaabNQP?gGH?D.CY?aH?̂ KJQ̀HaTH?H?NHaIPJSK?KPa

gGHaTQPJK̂ HJTPa?SP?MNHOPHQNP\?JHaaH?aHJTQSP?SHTHN̂ QJP?P?INKkP?SH?0?̂ QJGTPa?IKNK
NHaIPaTK\?KP?̀QJK]\?[KaP?SHQjH?SH?NHaIPJSHN\?_K̂ Pa?HJTHJSHN?[P̂ P?SHaQJTHNHaaH?H?aGK

INPIPaTK?aHNb?NH[GaKSK

MNHOPHQNP 5743,4,357
5l8,l803

MKNK?MB@E;AM?MB@Um>@C?9?C9BD;q@C?9;B9E;?6?CN.?EQ[QTKJTH\?RPK?TKNSH.
MNH]Q̂QJKN̂ HJTH\?NHOQaTNP?gGH?P?_K]PN?INPIPaTP?IPN?D.CY?HaTb?K[Q̂K?SP?HaTQ̂KSP?IH]K

WŜ QJQaTNKcdP.?W[HQTK?JHOP[QKNn?W[HQTK?P?_K]PN?SH?Bo55.133\33n

MNHOPHQNP 5743,4,357
5l8,-83,

MKNK?MB@E;AM?MB@Um>@C?9?C9BD;q@C?9;B9E;?6?CN.XYZ?EQ[QTKJTH\?[PJaQSHNKJSP?Pa?K_QaPa
NHOQaTNKSPa?JK?INHaHJTH?aHaadP\?̀Kk6aH?JH[HaabNQP?gGH?D.CY?aH?̂ KJQ̀HaTH?H?NHaIPJSK?KPa
gGHaTQPJK̂ HJTPa?SP?MNHOPHQNP\?JHaaH?aHJTQSP?SHTHN̂ QJP?P?INKkP?SH?0?̂ QJGTPa?IKNK
NHaIPaTK\?KP?̀QJK]\?[KaP?SHQjH?SH?NHaIPJSHN\?_K̂ Pa?HJTHJSHN?[P̂ P?SHaQJTHNHaaH?H?aGK

INPIPaTK?aHNb?NH[GaKSK

MNHOPHQNP 5743,4,357
5l8/183-

MKNK?WWB@?<@A9B<;@\?U;C>B;im;<W@?9?C9BD;<@C?9;B9E;?6?CN.?EQ[QTKJTH\?RPK?TKNSH.
MNH]Q̂QJKN̂ HJTH\?NHOQaTNP?gGH?P?_K]PN?INPIPaTP?IPN?D.CY?HaTb?K[Q̂K?SP?HaTQ̂KSP?IH]K

WŜ QJQaTNKcdP.?W[HQTK?JHOP[QKNn?W[HQTK?P?_K]PN?SH?Bo55.133\33n

MNHOPHQNP 5743,4,357
5l8/1852

MKNK?WWB@?<@A9B<;@\?U;C>B;im;<W@?9?C9BD;<@C?9;B9E;?6?CN.XYZ?EQ[QTKJTH\
[PJaQSHNKJSP?Pa?K_QaPa?NHOQaTNKSPa?JK?INHaHJTH?aHaadP\?̀Kk6aH?JH[HaabNQP?gGH?D.CY?aH
^KJQ̀HaTH?H?NHaIPJSK?KPa?gGHaTQPJK̂ HJTPa?SP?MNHOPHQNP\?JHaaH?aHJTQSP?SHTHN̂ QJP?P
INKkP?SH?0?̂ QJGTPa?IKNK?NHaIPaTK\?KP?̀QJK]\?[KaP?SHQjH?SH?NHaIPJSHN\?_K̂ Pa?HJTHJSHN

[P̂ P?SHaQJTHNHaaH?H?aGK?INPIPaTK?aHNb?NH[GaKSK

MNHOPHQNP 5743,4,357
5l8/780l

MKNK?WEA@B;A?WE;A9=>@C\?<@A9B<;@?9?C9BD;<@C?E>UW?6?CN.?EQ[QTKJTH\?RPK?TKNSH.
MNH]Q̂QJKN̂ HJTH\?NHOQaTNP?gGH?P?_K]PN?INPIPaTP?IPN?D.CY?HaTb?K[Q̂K?SP?HaTQ̂KSP?IH]K

WŜ QJQaTNKcdP.?W[HQTK?JHOP[QKNn?W[HQTK?P?_K]PN?SH?Bo55.133\33n

MNHOPHQNP 5743,4,357
5l813831

MKNK?WEA@B;A?WE;A9=>@C\?<@A9B<;@?9?C9BD;<@C?E>UW?6?CN.XYZ?EQ[QTKJTH\
[PJaQSHNKJSP?Pa?K_QaPa?NHOQaTNKSPa?JK?INHaHJTH?aHaadP\?̀Kk6aH?JH[HaabNQP?gGH?D.CY?aH
^KJQ̀HaTH?H?NHaIPJSK?KPa?gGHaTQPJK̂ HJTPa?SP?MNHOPHQNP\?JHaaH?aHJTQSP?SHTHN̂ QJP?P
INKkP?SH?0?̂ QJGTPa?IKNK?NHaIPaTK\?KP?̀QJK]\?[KaP?SHQjH?SH?NHaIPJSHN\?_K̂ Pa?HJTHJSHN

[P̂ P?SHaQJTHNHaaH?H?aGK?INPIPaTK?aHNb?NH[GaKSK

MNHOPHQNP 5743,4,357
5l8128,-

MKNK?<@A9B<;WE?,VA?<@A9B<;@?U9?MB@Um>@C?WE;A9=>;<;@C\?9C<B;>?6?CN.?EQ[QTKJTH\
RPK?TKNSH.?MNH]Q̂QJKN̂ HJTH\?NHOQaTNP?gGH?P?_K]PN?INPIPaTP?IPN?D.CY?HaTb?K[Q̂K?SP
HaTQ̂KSP?IH]K?WŜ QJQaTNKcdP.?W[HQTK?JHOP[QKNn?W[HQTK?P?_K]PN?SH?Bo55.133\33n

MNHOPHQNP 5743,4,357
5l812813

MKNK?<@A9B<;WE?,VA?<@A9B<;@?U9?MB@Um>@C?WE;A9=>;<;@C\?9C<B;>?6?CN.XYZ
EQ[QTKJTH\?[PJaQSHNKJSP?Pa?K_QaPa?NHOQaTNKSPa?JK?INHaHJTH?aHaadP\?̀Kk6aH?JH[HaabNQP?gGH
D.CY?aH?̂ KJQ̀HaTH?H?NHaIPJSK?KPa?gGHaTQPJK̂ HJTPa?SP?MNHOPHQNP\?JHaaH?aHJTQSP

SHTHN̂ QJP?P?INKkP?SH?0?̂ QJGTPa?IKNK?NHaIPaTK\?KP?̀QJK]\?[KaP?SHQjH?SH?NHaIPJSHN\?_K̂ Pa
HJTHJSHN?[P̂ P?SHaQJTHNHaaH?H?aGK?INPIPaTK?aHNb?NH[GaKSK
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,-./0.1-0 2345646523
27896829

,:-:;,<=>?@,;,<=ABC=D;E;DE<F?G=D;E?<E>?;H;D-I;>1J1K:LK.M;N0:;K:-O.I
,-.P1Q1L:-Q.LK.M;-./1RK-0;ST.;0;U:P0-;V-0V0RK0;V0-;FIDW;.RKX;:J1Q:;O0;.RK1Q:O0;V.P:

YOQ1L1RK-:Z[0I;YJ.1K:;L./0J1:-\;YJ.1K:;0;U:P0-;O.;<]22Î55M55\

,-./0.1-0 2345646523
2789686_

,:-:;,<=>?@,;,<=ABC=D;E;DE<F?G=D;E?<E>?;H;D-ÌWa;>1J1K:LK.M;J0LR1O.-:LO0;0R;:U1R0R
-./1RK-:O0R;L:;V-.R.LK.;R.RR[0M;b:cHR.;L.J.RRX-10;ST.;FIDW;R.;Q:L1b.RK.;.;-.RV0LO:;:0R
ST.RK10L:Q.LK0R;O0;,-./0.1-0M;L.RR.;R.LK1O0;O.K.-Q1L0;0;V-:c0;O.;9;Q1LTK0R;V:-:
-.RV0RK:M;:0;b1L:PM;J:R0;O.1d.;O.;-.RV0LO.-M;U:Q0R;.LK.LO.-;J0Q0;O.R1LK.-.RR.;.;RT:

V-0V0RK:;R.-X;-.JTR:O:

,-./0.1-0 2345646523
27897822

,:-:;eE<fYfA=;DYfC=D;AE;gY<<=D;57ĥ 9h27̂ _9;H;D-I;>1J1K:LK.M;N0:;K:-O.I
,-.P1Q1L:-Q.LK.M;-./1RK-0;ST.;0;U:P0-;V-0V0RK0;V0-;FIDW;.RKX;:J1Q:;O0;.RK1Q:O0;V.P:

YOQ1L1RK-:Z[0I;YJ.1K:;L./0J1:-\;YJ.1K:;0;U:P0-;O.;<]22Î55M55\

,-./0.1-0 2345646523
27897823

,:-:;eE<fYfA=;DYfC=D;AE;gY<<=D;57ĥ 9h27̂ _9;H;D-ÌWa;>1J1K:LK.M;J0LR1O.-:LO0;0R
:U1R0R;-./1RK-:O0R;L:;V-.R.LK.;R.RR[0M;b:cHR.;L.J.RRX-10;ST.;FIDW;R.;Q:L1b.RK.;.
-.RV0LO:;:0R;ST.RK10L:Q.LK0R;O0;,-./0.1-0M;L.RR.;R.LK1O0;O.K.-Q1L0;0;V-:c0;O.;9
Q1LTK0R;V:-:;-.RV0RK:M;:0;b1L:PM;J:R0;O.1d.;O.;-.RV0LO.-M;U:Q0R;.LK.LO.-;J0Q0

O.R1LK.-.RR.;.;RT:;V-0V0RK:;R.-X;-.JTR:O:

,-./0.1-0 2345646523
2h85686h

,:-:;f=<CDB>;i=@E<i?Y>;>CAY;H;D-I;>1J1K:LK.M;N0:;K:-O.I;,-.P1Q1L:-Q.LK.M;-./1RK-0
ST.;0;U:P0-;V-0V0RK0;V0-;FIDW;.RKX;:J1Q:;O0;.RK1Q:O0;V.P:;YOQ1L1RK-:Z[0I;YJ.1K:

L./0J1:-\;YJ.1K:;0;U:P0-;O.;<]22Î55M55\

,-./0.1-0 2345646523
2h8568jh

,:-:;f=<CDB>;i=@E<i?Y>;>CAY;H;D-ÌWa;>1J1K:LK.M;J0LR1O.-:LO0;0R;:U1R0R;-./1RK-:O0R
L:;V-.R.LK.;R.RR[0M;b:cHR.;L.J.RRX-10;ST.;FIDW;R.;Q:L1b.RK.;.;-.RV0LO:;:0R

ST.RK10L:Q.LK0R;O0;,-./0.1-0M;L.RR.;R.LK1O0;O.K.-Q1L0;0;V-:c0;O.;9;Q1LTK0R;V:-:
-.RV0RK:M;:0;b1L:PM;J:R0;O.1d.;O.;-.RV0LO.-M;U:Q0R;.LK.LO.-;J0Q0;O.R1LK.-.RR.;.;RT:

V-0V0RK:;R.-X;-.JTR:O:

,-./0.1-0 2345646523
2h8258̂_

D-RÌ:Ra;>1J1K:LK.RM;0;1K.Q;2;R.-X;J:LJ.P:O0;L:;:J.1K:Z[0I;,:RR:-.Q0R;V:-:;b:R.;O.
k:N1P1K:Z[0;O0;1K.Q;6M;.Q;R./T1O:;.LJ.--:-.Q0R;:;R.RR[0I;e:U0-;0NR.-U.Q;:R

Q.LR:/.LR;O0;R1RK.Q:I;=N-1/:O0;.;N0:;L01K.I

D1RK.Q: 2345646523
2h82289̂

D-RI;e0-L.J.O0-.RM;.RKX;:N.-K0;0;V-:c0;V:-:;-./1RK-0;O.;1LK.LZ[0;O.;-.JT-R0R;V:-:;0R
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de fevereiro de 2019.
Sigam os autos à COMAP, para reavaliar a

especificação do item, destacando que pedimos a exclusão do
item 12 da minuta do pregão de que trata o PA 0006778-
52.2018.6.02.8000, para evitar igual malogro.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/02/2019, às 15:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0504896 e o código CRC 3E5B24DC.

0001640-70.2019.6.02.8000 0504896v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de fevereiro de 2019.
 
 
À SEALMOX
 
Senhora Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para atendimento do

Despacho GSAD 0504896.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 20/02/2019, às 15:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0504911 e o código CRC CC30409C.

0001640-70.2019.6.02.8000 0504911v1
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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, pelo período de 03 (TRÊS) meses.

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

 

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

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

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

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

  2.3.2.2- registro no órgão competente, devidamente atualizado;  

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

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

2.6- Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

 

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

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

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

 

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

 

5. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

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

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

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

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 pela chefia da Seção de Almoxarifado, e em sua ausência e impedimentos,
pelos seus substitutos.

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

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

 

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

 

 

QUADRO ANEXO I

ITEM MATERIAL QUANT. UNIDADE PEDIDO

1

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.  

1.110 BOBINA 1.110

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 01/03/2019, às 08:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0509639 e o código CRC AFEDC3F3.

0001640-70.2019.6.02.8000 0509639v7
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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 março de 2019.
Senhora Coordenadora,
 
Envio Termo de Referência, evento SEI

0509639, para análise do Sr. Secretário de Administração e
posterior aprovação, caso seja de sua
aquiescência, respectivo à compra de papel toalha em bobina,
mediante Aquisição Imediata, haja vista o recente fracasso na
tentativa de aquisição do item, em processo SEI 0000385-
77.2019.6.02.8000

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 01/03/2019, às 09:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0509753 e o código CRC BD13A3BD.

0001640-70.2019.6.02.8000 0509753v1
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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 março de 2019.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho os presentes autos para análise e

aprovação do Termo de Referência SEALMOX 0509639, caso
seja de sua aquiscência.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 01/03/2019, às 09:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0509859 e o código CRC CED8FB60.

0001640-70.2019.6.02.8000 0509859v1
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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 março de 2019.

À Direção-Geral,

Sr. Diretor-Geral,

Pontuo, inicialmente, que a previsão orçamentária da despesa encontra-se
demonstrada nos autos do processo 0006778-52.2018.6.02.8000, evento 0446787, o
que retrata sua pertinência com o planejamento de aquisições para o próximo
exercício.

Dessa forma, aprovo Termo de Referência 0509639 e evoluo o feito à consideração
superior do Ilm.º Sr. Diretor-Geral, em observância ao disposto no art. 7º da Resolução
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 01/03/2019, às 11:58, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0510057 e o código CRC 9271872A.

0001640-70.2019.6.02.8000 0510057v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 08 de março de 2019.
 
Aquiescendo com a proposição da Secretaria de

Administração, por conduto do Despacho GSAD 0510057, e
considerando a aprovação do Termo de Referência (0509639),
faço encaminhar o presente procedimento à Coordenadoria de
Material e Patrimônio para as providências de que trata o art.
8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017. 

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
08/03/2019, às 12:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0510998 e o código CRC EEB38F27.

0001640-70.2019.6.02.8000 0510998v1

Despacho GDG 0510998         SEI 0001640-70.2019.6.02.8000 / pg. 38



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

 

DESPACHO

Maceió, 08 de março de 2019.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0510998, encaminho os

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

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 08/03/2019, às 14:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0511550 e o código CRC 4F00077C.

0001640-70.2019.6.02.8000 0511550v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 11 de março de 2019.

À COMAP

Senhora Coordenadora,

 

1- Tratam os autos de Aquisição de Papel Toalha, conforme especificado em quadro
anexo no termo de referência, evento 0509639 visando atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades durante o exercício de
2019, pelo período de 03 (três) meses.

2- Tendo em vista a informação do pregoeiro, evento 0504798, atribui-se o fracasso do
certame, 0504831 e 0504836 a característica "picotado" nas dimensões exigidas no
termo de referência; pois inexiste a característica para este item, assim o setor
requisitante Sealmox fez o ajuste do referido termo com a nova descrição.

3- Refeita a cotação pelo Banco de Preços, evento 0511980, foi estimado o valor total
em R$ 11.682,75 (onze mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco
centavos).

4- Em tempo informamos que encontra-se em tramitação o procedimento
administrativo SEI 0000577-10.2019.6.02.8000, para aquisição de Copo Plástico
descartável para café e Mexedores plásticos para bebidas, devidamente instruídos
nesta SEIC, onde sugerimos, salvo melhor juízo, a junção dos dois procedimentos no
certame licitatório, pregão eletrônico, visando a enconomicidade do procedimento de
aquisição, com fulcro na Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº
5.450/2005, com participação exclusiva de micro, pequenas e médias empresas.

À deliberação superior.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 11/03/2019, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0511885 e o código CRC ABD2CA15.
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Média dos Preços Obtidos: R$63,15

Item 1: PAPEL TOALHA CAIXA COM 06 BOBINAS R$63,15

Preço (ComprasNet) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$66,99

Órgão: Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região - CREF4/SP

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de copa, higiene e
limpeza ao CREF4/SP, visando o pleno funcionamento e execução das
atividades estatutárias do CREF4/SP, sendo a entrega parcelada, conforme as
especificações técnicas do Anexo I do instrumento convocatório..

Descrição: TOALHA DE PAPEL - TOALHA DE PAPEL, NOME TOALHA PAPEL - MAO
BOBINA PAPEL TOALHA 100% CELULOSE, FOLHAS SIMPLES, BRANCO,
GOFRADO, LARGURA DE 20 CM, CAIXAS COM 6 ROLOS C/ 200 M CADA - REF.:
JOFEL

Data: 04/10/2018 09:33

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:432018 / UASG:926089

Lote/Item: 1/6

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/10/2018 16:58

Homologação: 05/10/2018 14:20

Pesquisa concluída no dia 11/03/2019 15:45:49  ( IP:  186.208.71.210)

Relatório de Cotação: PAPEL TOALHA EM BOBINA

I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

1) PAPEL TOALHA CAIXA COM 06 BOBINAS 3 185 Caixas 63,15 R$11.682,75

Preço
ComprasNet

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região - CREF4/SP NºPregão:432018
UASG:926089

04/10/2018 R$66,99

2 Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região - CREF4/SP NºPregão:432018
UASG:926089

04/10/2018 R$69,47

Valor Unitário R$68,23

Preço
Público

Órgão Público Identif icação
Data
Licitação

Preço

1 FUNDACAO JOAO PINHEIRO 2061034
000031/2018

02/10/2018 R$53,00

Valor Unitário R$53,00

Valor Global: R$11.682,75

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

185 Caixas 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.
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Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: Caixas com 6 rolos

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.926.152/0001-07
* VENCEDOR *

YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA - EPP R$66,99

Marca: REMAPEL                                            
Fabricante:  REMAPEL                                            
Modelo :  REMAPEL 
Descrição:  BOBINA PAPEL TOALHA 100% CELULOSE, FOLHAS SIMPLES, BRANCO, GOFRADO, LARGURA DE 20 CM, CAIXAS COM 6 ROLOS C/ 200 M CADA - REF
.: JOFEL                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
MS Amambaí R SETE DE SETEMBRO, 2541 Yoshimitsu Ogawa (67) 3481-5058 youshi.1manso@terra.com.br

Preço (ComprasNet) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$69,47

Órgão: Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região - CREF4/SP

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais de copa, higiene e
limpeza ao CREF4/SP, visando o pleno funcionamento e execução das
atividades estatutárias do CREF4/SP, sendo a entrega parcelada, conforme as
especificações técnicas do Anexo I do instrumento convocatório..

Descrição: TOALHA DE PAPEL - TOALHA DE PAPEL, NOME TOALHA PAPEL - MAO
BOBINA PAPEL TOALHA 100% CELULOSE, FOLHAS SIMPLES, BRANCO,
GOFRADO, LARGURA DE 20 CM, CAIXAS COM 6 ROLOS C/ 200 M CADA - REF.:
JOFEL

Data: 04/10/2018 09:33

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:432018 / UASG:926089

Lote/Item: 2/41

Ata: Link Ata

Adjudicação: 04/10/2018 17:00

Homologação: 05/10/2018 14:20

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Caixas com 6 rolos

U F : SP

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

12.926.152/0001-07
* VENCEDOR *

YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA - EPP R$69,47

Marca: REMAPEL                                            
Fabricante:  REMAPEL                                            
Modelo :  REMAPEL 
Descrição:  BOBINA PAPEL TOALHA 100% CELULOSE, FOLHAS SIMPLES, BRANCO, GOFRADO, LARGURA DE 20 CM, CAIXAS COM 6 ROLOS C/ 200 M CADA - REF
.: JOFEL                                    

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
MS Amambaí R SETE DE SETEMBRO, 2541 Yoshimitsu Ogawa (67) 3481-5058 youshi.1manso@terra.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$53,00

Órgão: FUNDACAO JOAO PINHEIRO

Objeto: Papel toalha em bobina, para abastecimento dos banheiros.

Descrição: TOALHA DE PAPEL - TOALHA DE PAPEL - TIPO: GOFRADA, FOLHA SIMPLES,
100% CELULOSE VIRGEM; APRESENTACAO: BOBINA; MEDIDAS: 200 METROS
X 20CM DE LARGURA, GRAMATURA 32G/M2; QUALIDADE: ALTA QUALIDADE
E MAIOR RESISTENCIA (NAO ESFARELAR); COR: BRANCA;

Data: 02/10/2018 00:00

Modalidade: Pregão eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: 2061034 000031/2018

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Fonte: www.compras.mg.gov.br

Quantidade: 267

Unidade: CAIXA 6,00 UNIDADE
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U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.580.003/0001-90
* VENCEDOR *

LC BRASIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME R$53,00

Marca: Officer Suaveker                                            
Fabricante:  Officer Suaveker                                            
Modelo :  Papel Toal. luxo, Branco 
Descrição:  TOALHA DE PAPEL - TIPO: GOFRADA, FOLHA SIMPLES, 100% CELULOSE VIRGEM; APRESENTACAO: BOBINA; MEDIDAS: 200 METROS X 20CM DE LA
RGURA, GRAMATURA 32G/M2; QUALIDADE: ALTA QUALIDADE E MAIOR RESISTENCIA (NAO ESFARELAR); COR: BRANCA;                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
AV AMAZONAS, 3285 (31) 03292-8010 COMPRAS@LOJADOCONDOMINIO.NET.BR
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de março de 2019.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0511885, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, reforçando a
sugestão da SEIC, no tocante a junção destes autos com os do
Procedimento SEI nº 0000577-10.2019.6.02.8000, para que se
proceda ao certame licitatório, dos itens copo plástico descartável
para café e mexedores plásticos, em um lote, e o papel toalha, em
outro.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 11/03/2019, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0512078 e o código CRC 8019B22D.

0001640-70.2019.6.02.8000 0512078v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de março de 2019.
Devolvo os autos à COMAP para que seja

operacionalizada a unificação da compra, na forma sugerida
no Despacho 0512078.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/03/2019, às 19:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0512144 e o código CRC D5CBF259.

0001640-70.2019.6.02.8000 0512144v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de março de 2019.
 
À SLC (à SAD e SEALMOX, para ciência)
 
Senhora Chefe Substituta,
 
Tratam os presentes autos de compra de papel

toalha em bobina, Termo de Referência SEALMOX 0509639,
em decorrência do fracasso parcial do Pregão 04/2019.

 
Encaminhado para cotação de preços, através do

Despacho SEIC 0511885, a Seção de Instrução de
Contratações sugeriu a junção deste procedimento ao de nº
0000577-10.2019.6.02.8000, que trata da aquisição de
copo plástico descartável para café e mexedores plásticos
para bebidas, cujo valor preço global estimado ficou em R$
674,50 (seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta
centavos), 0501200.

 
Acatada a referida sugestão pelo senhor Secretário

de Administração, por meio do Despacho GSAD 0512144,
retormam os presentes autos para unificação da compra.

 
Portanto, encaminho o procedimento em

questão para elaboração da minuta do pregão eletrônico,
considerando-se 2 (dois) grupos de itens, o primeiro para
o copo plástico descartável para café e mexedores plásticos
para bebidas, Termo de Referência SEALMOX 0497706,
Despacho SEIC 0501200, e, o segundo para o papel toalha em
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bobina, Termo de Referência SEALMOX 0509639, Despacho
SEIC 0511885.

 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 12/03/2019, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0512149 e o código CRC BC85CD5B.

0001640-70.2019.6.02.8000 0512149v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de março de 2019.
À COMAP e à SLC, pedimos a atenção em priorizar

o presente feito, dada a necessidade de urgente recomposição
do estoque de papel toalha.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/03/2019, às 21:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0514428 e o código CRC 7319B124.

0001640-70.2019.6.02.8000 0514428v1
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 
 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199 
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO SEI Nº: 0001640-70.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE 
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 POR LOTE, 
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material de 
consumo – copo plástico, mexedores plásticos para bebidas e 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 -  
copo plástico, mexedores plásticos para bebidas e papel toalha, conforme especificações 
constantes no Anexo I deste Edital. 
  
2 – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  
 
2.1.     As entregas deverão ser feitas em até 10 (dez) dias corridos, a partir do 
recebimento da Nota Empenho, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada na 
Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D – Serraria (em frente à SAMU), Maceió/AL, CEP 
57046–000, no horário de 8h as 18hs de segunda-feira a quinta-feira, e entre 8h e 12h 
as sextas-feiras. 
   
3 – DA PARTICIPAÇÃO 
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
5.5.    As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das 
mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 
5.6.   Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, 
embalagens, frete etc. 
 
5.7.   O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como 
válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
5.8.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 
desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
5.9.   Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição 
ou encargo. 
 
5.10.  Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão 
de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
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5.11.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição 
que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste Edital. 
 
5.12.  A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, 
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo 
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, 
os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do 
CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo 
ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
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 de cada item que 
compõe o lote ofertado, sendo que o sistema efetuará automaticamente o 
somatório para efeito de escalonamento. 

 
7.2.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e 
as regras de aceitação dos mesmos. 
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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 por lote, 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, e que se encontram 
disponíveis no Anexo I-A deste edital, 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. 
 

8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total de cada 
item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote ofertado. 

 
8.3.  Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor 
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
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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 
Pequeno Porte.  
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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. 
 
9.6.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
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9.7.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
9.8.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos 
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a 
peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

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

10.2.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados 
à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a 
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br. 
 
11 - DOS RECURSOS 
 
11.1.  Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao 
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
11.2.  O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema 
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e 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. 
 

Minuta de edital (0514690)         SEI 0001640-70.2019.6.02.8000 / pg. 58



    
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 
 

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 10 (dez) dias corridos, a partir 
do recebimento da Nota de Empenho por e-mail, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, 
situada na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D, Serraria (em frente à 
SAMU), CEP 57046-000, Maceió/AL, telefone: (82) 3328-1947, no horário de 8h às 18hs 
de segunda-feira  a quinta-feira , e entre 8h e 12h às sextas-feiras, para aceitação e 
consequente recebimento do objeto licitado. 
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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 02 (dois) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo 
de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
15.5.   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
15.6.   O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
15.7.      O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 03 (três) dias, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 16. 
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame 
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
16.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
16.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
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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 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 
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do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 

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

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

 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

20.1. São obrigações da contratada: 

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

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

c) Acondicionar o material/produto objeto deste edital, obrigatoriamente em 
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de cada 
empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora; 
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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) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 

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

h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

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

 
j) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza dos serviços objeto da contratação; 

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

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

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

 
21 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 
21.1.       Quanto ao item 3 (papel toalha), este deverá ser confeccionado em 100% 
fibra celulósica natural virgem.   
 
22 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
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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 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
22.5.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
22.6.  No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
22.7.  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
 
22.8.       Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado 
neste edital. 
 
22.9.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
22.10.   Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/Distrito Federal, 
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação 
relativa ao certame. 
 
22.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.9, no caso de ser retirado 
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em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I - Descrição dos Lotes, Itens e Quantitativo; 
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação. 
 

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

 
 Maceió/AL, XX de 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 
 

(LOTE 1) 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 

 1. OBJETO – Aquisição de Material de copa/cozinha para atender às Unidades da Justiça 
Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de 2019. 

    1.1 A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação 
por menor preço por item, Aquisição Imediata. 

    1.2 A empresa deve apresentar amostra dos produtos para confirmação da qualidade 
e das especificações, pela Seção de Almoxarifado deste Tribunal. 

  2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

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

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

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

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

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

               2.3.2.2 registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

               2.3.2.3 registro no Ministério da Saúde 

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

     2.5 Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email 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 A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho 
encaminhados por e–mail; 

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

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

 5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

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

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

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

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

 6. - DO PAGAMENTO 

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

6.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

6.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

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

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

 EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM = Encargos Moratórios 

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

VP = Valor da parcela a ser paga; 

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

  

I = (TX/100)/365 

I = (6/100)/365 

I = 0,0001644 

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

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

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

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

 8. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Não se aplica. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

(LOTE 2) 

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, pelo período de 03 (TRÊS) meses. 

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

 2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

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

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

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

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

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

  2.3.2.2- registro no órgão competente, devidamente atualizado;   

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

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

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

2.6- Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 
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 3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

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

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

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

 5. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

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

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

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

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

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

6.  PAGAMENTO 
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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 
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7.1- A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais será 
exercida pela chefia da Seção de Almoxarifado, e em sua ausência e impedimentos, 
pelos seus substitutos. 

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

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

 8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Solicitamos os papéis toalha confeccionados em 

100% fibra celulósica natural virgem.    
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                                                ANEXO I-A 

DESCRIÇÃO DOS LOTES, ITENS E QUANTITATIVO 

 LOTE ITEM MATERIAL QUANT. UNIDADE 

1 

1 

COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ: 50ml, na cor 
transparente ou branca, embalado em plástico lacrado 
com 100 unidades cada, acondicionado em caixa 
original do fabricante contendo 50 centos. A referência 
deverá ser especifica em relação à NBR nº 14.865/2012 
e deverá constar na caixa e no pacote original do 
fabricante do copo. 

200 CENTO 

2 

MEXEDORES PLÁSTICOS PARA BEBIDAS quentes ou frias, 
com 9 cm aproximadamente, produzido em 
poliestireno. Pacotes com uma média de 500 unidades. 
Identificação da empresa, CNPJ, data de fabricação e 
quantidade. Apresentação em caixa de papelão. 

50 PACOTE 

2 2 

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.  

1.100 BOBINA 
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                                                  ANEXO II 
 

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

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

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

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

Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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INFORMAÇÃO Nº 1871 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à aquisição de
material de consumo – copos descartáveis, mexedores plásticos e papel toalha,
sendo que os copos e mexedores (PA nº 0000577-10.2019.6.02.8000) foram
incluídos no edital seguindo determinação dessa Secretaria (evento nº
0512078).
 
A Seção de Licitações e Contratos elaborou minuta de edital complementando
as disposições referentes ao recebimento do objeto, ao pagamento e às
sanções administrativas.
 
Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em
virtude do valor estimado do objeto.
 
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, inclusive a ratificação das complementações acima
indicadas.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituto, em 15/03/2019, às 10:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199 
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO SEI Nº: 0001640-70.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE 
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 POR LOTE, 
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material de 
consumo – copos plásticos, mexedores plásticos para bebidas e 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 -  
copos plásticos, mexedores plásticos para bebidas e papel toalha, conforme 
especificações constantes no Anexo I deste Edital. 
  
2 – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA  
 
2.1.     As entregas deverão ser feitas em até 10 (dez) dias corridos, a partir do 
recebimento da Nota Empenho, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada na 
Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D – Serraria (em frente à SAMU), Maceió/AL, CEP 
57046–000, no horário de 8h as 18hs de segunda-feira a quinta-feira, e entre 8h e 12h 
as sextas-feiras. 
   
3 – DA PARTICIPAÇÃO 
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3.1.    Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE MICROEMPRESAS E 
EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF), 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais 
exigências deste Edital e seus anexos. 
 
3.2.   Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e 
que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento 
convocatório. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
5.5.    As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das 
mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 
5.6.   Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, 
embalagens, frete etc. 
 
5.7.   O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como 
válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
5.8.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 
desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
5.9.   Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição 
ou encargo. 
 
5.10.  Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão 
de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
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5.11.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição 
que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste Edital. 
 
5.12.  A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, 
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo 
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, 
os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do 
CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo 
ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
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 de cada item que 
compõe o lote ofertado, sendo que o sistema efetuará automaticamente o 
somatório para efeito de escalonamento. 

 
7.2.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e 
as regras de aceitação dos mesmos. 
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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 por lote, 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, e que se encontram 
disponíveis no Anexo I-A deste edital, 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. 
 

8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total de cada 
item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote ofertado. 

 
8.3.  Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor 
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
 

Minuta complementada (0514765)         SEI 0001640-70.2019.6.02.8000 / pg. 84



    
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 
 

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 
Pequeno Porte.  
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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. 
 
9.6.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
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9.7.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
9.8.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos 
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a 
peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

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

10.2.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados 
à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a 
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br. 
 
11 - DOS RECURSOS 
 
11.1.  Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao 
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
11.2.  O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema 
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e 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. 
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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 10 (dez) dias corridos, a partir 
do recebimento da Nota de Empenho por e-mail, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, 
situada na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D, Serraria (em frente à 
SAMU), CEP 57046-000, Maceió/AL, telefone: (82) 3328-1947, no horário de 8h às 18hs 
de segunda-feira  a quinta-feira , e entre 8h e 12h às sextas-feiras, para aceitação e 
consequente recebimento do objeto licitado. 
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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 02 (dois) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo 
de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
15.5.   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
15.6.   O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
15.7.      O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 03 (três) dias, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 16. 
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame 
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
16.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
16.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
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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 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 
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do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 

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

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

 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

20.1. São obrigações da contratada: 

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

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

c) Acondicionar o material/produto objeto deste edital, obrigatoriamente em 
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de cada 
empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora; 
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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) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 

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

h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

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

 
j) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza dos serviços objeto da contratação; 

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

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

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

 
21 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 
21.1.       Quanto ao item 3 (papel toalha), este deverá ser confeccionado em 100% 
fibra celulósica natural virgem.   
 
22 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
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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 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
22.5.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
22.6.  No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
22.7.  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
 
22.8.       Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado 
neste edital. 
 
22.9.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
22.10.   Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/Distrito Federal, 
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação 
relativa ao certame. 
 
22.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.9, no caso de ser retirado 
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em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I - Descrição dos Lotes, Itens e Quantitativo; 
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação. 
 

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

 
 Maceió/AL, XX de 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 
 

(LOTE 1) 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 

 1. OBJETO – Aquisição de Material de copa/cozinha para atender às Unidades da Justiça 
Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de 2019. 

    1.1 A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação 
por menor preço por item, Aquisição Imediata. 

    1.2 A empresa deve apresentar amostra dos produtos para confirmação da qualidade 
e das especificações, pela Seção de Almoxarifado deste Tribunal. 

  2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

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

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

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

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

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

               2.3.2.2 registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

               2.3.2.3 registro no Ministério da Saúde 

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

     2.5 Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email 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 A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho 
encaminhados por e–mail; 

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

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

 5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

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

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

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

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

 6. - DO PAGAMENTO 

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

6.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

6.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

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

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

 EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM = Encargos Moratórios 

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

VP = Valor da parcela a ser paga; 

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

  

I = (TX/100)/365 

I = (6/100)/365 

I = 0,0001644 

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

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

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

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

 8. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Não se aplica. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

(LOTE 2) 

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, pelo período de 03 (TRÊS) meses. 

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

 2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

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

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

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

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

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

  2.3.2.2- registro no órgão competente, devidamente atualizado;   

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

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

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

2.6- Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 
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 3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

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

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

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

 5. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

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

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

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

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

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

6.  PAGAMENTO 
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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 
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7.1- A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais será 
exercida pela chefia da Seção de Almoxarifado, e em sua ausência e impedimentos, 
pelos seus substitutos. 

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

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

 8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Solicitamos os papéis toalha confeccionados em 

100% fibra celulósica natural virgem.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minuta complementada (0514765)         SEI 0001640-70.2019.6.02.8000 / pg. 103



    
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 
 

                                                ANEXO I-A 

DESCRIÇÃO DOS LOTES, ITENS E QUANTITATIVO 

 LOTE ITEM MATERIAL QUANT. UNIDADE VALOR 

1 

1 

COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ: 
50ml, na cor transparente ou branca, 
embalado em plástico lacrado com 100 
unidades cada, acondicionado em caixa 
original do fabricante contendo 50 centos. A 
referência deverá ser especifica em relação 
à NBR nº 14.865/2012 e deverá constar na 
caixa e no pacote original do fabricante do 
copo. 

200 CENTO R$ 394,00 

2 

MEXEDORES PLÁSTICOS PARA 
BEBIDAS quentes ou frias, com 9 cm 
aproximadamente, produzido em 
poliestireno. Pacotes com uma média de 
500 unidades. Identificação da empresa, 
CNPJ, data de fabricação e quantidade. 
Apresentação em caixa de papelão. 

50 PACOTE R$ 280,50 

2 2 

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.  

1.100 BOBINA R$ 11.682,75 
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                                                  ANEXO II 

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

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

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
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E-mail  
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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DESPACHO

Maceió, 15 de março de 2019.

À COMAP

Senhora Coordenadora,

Solicito a especial atenção em consolidar o valor da estimativa de preços objeto da
aquisição, que também engloba os itens do PA 0000577-10.2019.6.02.8000, para
efeito de reserva de crédito. Nesse sentido, peço-lhe que, tão logo seja feita tal
consolidação, sejam os autos encaminhados à SGO.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/03/2019, às 13:55, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0514929 e o código CRC D7A1F450.

0001640-70.2019.6.02.8000 0514929v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de março de 2019.
 
 
À SGO
 
Senhor Chefe,
 
Em atendimento ao Despacho GSAD 0514929,

encaminho os presentes autos para que se proceda à reserva
de crédito, no valor unificado de R$ 12.357,25 (doze mil
trezentos e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos),
sendo que R$ 674,50 (seiscentos e setenta e quatro reais e
cinquenta centavos), Despacho SEI 0501200, diz repeito a
copos de plástico para café e mexedores plásticos para
bebidas, Procedimento SEI 0000577-10.2019.6.02.8000, e R$
11.682,75 (onze mil seiscentos e oitenta e dois reais e setenta
e cinco centavos), Despacho SEI 0511885, ao papel toalha em
bobina, deste procedimento.

 
Informo, ainda, que ambos os procedimentos foram

unificados após deliberação do senhor Secretário de
Administração, por meio do Despacho SAD 0512144.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 17/03/2019, às 18:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0515259 e o código CRC F435BA42.

0001640-70.2019.6.02.8000 0515259v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de março de 2019.
Sigam os autos à SGO, na forma encaminhada pela

COMAP (Despacho 0515259).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/03/2019, às 12:03, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0516119 e o código CRC 14998842.

0001640-70.2019.6.02.8000 0516119v1
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  __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________

  21/03/19  18:02                                      USUARIO : ESMERALDO      

  DATA EMISSAO    : 21Mar19                            NUMERO  : 2019PE000130   

  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 TO-

  ALHA.                                                                         

  PROC 0001640-70.2019.6.02.8000                                                

                                                                                

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

  401081  1 084621  0100000000 339030        AOSA MATLIM               11.682,75

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  LANCADO POR : 88946568453 - ESMERALDO            UG : 070011   21Mar19   17:55

  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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 __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________

 21/03/19  18:03                                      USUARIO : ESMERALDO      

 DATA EMISSAO    : 21Mar19                            NUMERO  : 2019PE000131   

 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 CONSUMO - COPOS CAF

 É E MEXEDORES.                                                                

 PROC 0001640-70.2019.6.02.8000                                                

                                                                               

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

 401081  1 084621  0100000000 339030        AOSA CONSUM                  674,50

                                                                               

                                                                               

                                                                               

                                                                               

 LANCADO POR : 88946568453 - ESMERALDO            UG : 070011   21Mar19   18:00

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

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 130 E 131/2019.

Observação:

Vide despacho COMAP doc 0515259.

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Chefe de
Seção, em 21/03/2019, às 18:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0518030 e o código CRC 6F7DD97E.
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DESPACHO

Maceió, 21 de março de 2019.
Reporto-me à Informação 1871, da SLC, para

submeter os presentes autos à análise da AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/03/2019, às 20:17, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0518093 e o código CRC D7D9F3A4.

0001640-70.2019.6.02.8000 0518093v1
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PROCESSO : 0001640-70.2019.6.02.8000
INTERESSADO : PREGOEIROS
ASSUNTO : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. PREGÃO ELETRÔNICO.

 

Parecer nº 568 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

1. DO OBJETO 

 
Tratam os autos da aquisição de material de

consumo -  copos plásticos, mexedores plásticos para bebidas
e papel toalha, para atender às demandas das Unidades
Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas durante o exercício de 2019, conforme termos de
referência (0509639) e  (0491147).

 
2. DO PROCEDIMENTO

 
Nos eventos 0510057 e 0499168, constam as

aprovações do Senhor Secretário de Administração aos 
citados termo de referência, que foram aglutinados, conforme
se verifica no despacho contido no evento  0512078.

Em seguida, os autos foram encaminhados à
SEIC/COMAP, para a devida pesquisa de preços, que resultou
no valor médio total estimado (0511980)  de R$
11.682,75 (onze mil, seiscentos e oitenta e dois reais e setenta
e cinco centavos), para o papel toalha e  mais R$ 674,50
(seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos),
para os copos plásticos, mexedores plásticos (0501200).

Ao ensejo, a  SEIC sugeriu a realização de licitação,
na modalidade pregão, na forma  eletrônica, com fulcro na Lei
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 5.450/2005, com
participação exclusiva de microempresas e empresas de
pequeno porte.

Nos eventos  0517975 e 0518029, a COFIN realizou
a reserva de crédito.  

No evento 0514765, tem-se a minuta do edital,
elaborada pela SLC/COMAP, com considerações diversas no
encaminhamento (0514737), inclusive acerca da divulgação
dos preços médios orçados e da adoção de participação
exclusiva a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.

 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 POR LOTE,
objetivando a aquisição de material de consumo –  copos
plásticos, mexedores plásticos para bebidas e papel toalha.

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas  as nuanças técnicas e financeiras, verificadas
pelas unidades competentes, passa-se a opinar nos termos que
seguem, quanto aos aspectos jurídicos.

 

3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
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Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como o § 1º do art. 2º do
Decreto nº 5.450/05, destina-se à aquisição de bens e serviços
comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações usuais no mercado, 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.

 

4. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 
De acordo com a PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº

226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a LISTA DE
VERIFICAÇÃO dos atos administrativos e documentos
prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 (esta, aplicada
subsidiariamente) e no Decreto nº 5.450/05, necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na
modalidade pregão, no formato eletrônico, aplicável a bens e
serviços, exceto os referentes à tecnologia da informação e a
obras e serviços de engenharia, conforme ANEXO I.

 

ItemQuestionário
Sim
Não

N/A
Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 

1

Foi autuado processo administrativo específico para a aquisição
pretendida?

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

2 A contratação pretendida integra o planejamento de contratações? SIM 0510057
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TERMO DE REFERÊNCIA

3 O Termo de Referência contém justificativa da necessidade pública
que demanda a futura contratação? SIM 0514765

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

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

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

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

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

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

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

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

N/A  

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

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

N/A  

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

N/A  

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

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

N/A  

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

18
O Termo de Referência contém justificativa para contratação de
serviços mediante alocação de postos de trabalho (mão de obra
residente)?

N/A  

 

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

Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015
N/A  

20
O Termo de Referência contém justificativa para as exigências de
propriedade, posse e ou localização de instalações, máquinas e/ou
equipamentos?

N/A  

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

NÃO  

22O Termo de Referência contempla requisitos de sustentabilidade? N/A  

0510057 e
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23Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente? SIM

0510057 e

0499168 

PESQUISA DE PREÇOS

24Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM
0511980

 

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

SIM  

26Foi produzida planilha comparativa com os preços encontrados? SIM
0512149

0501200

27A Seção de Compras analisou os preços encontrados na pesquisa
ou submeteu ao exame da unidade demandante, conforme o caso? 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
cooperativa, em face do valor estimado para o item da contratação?

SIM 0514765

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

N/A  

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

N/A  

31

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

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

N/A  

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

N/A  

Competitividade

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

N/A  

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

N/A  

35
A minuta do edital contém anexos com planilhas que refletem todos
os direitos trabalhistas previstos em legislação especial (inclusive em
Acordos e em Convenções Coletivas de Trabalho).

N/A  

36
A minuta do edital contém definição da forma de apresentação de
lances, dos critérios de julgamento, classificação e aceitação das
propostas?

SIM 0514765

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

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

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

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

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

42A 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

43A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente estabelece
prazo razoável (não exíguo) para início da prestação de serviços? SIM 0514765

44
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
descrição dos prazos e modos para fornecimento de bens e/ou
prestação dos serviços?

SIM  

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

SIM  

46
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
obrigação à fornecedora de manter as condições de habilitação
durante a execução do contrato?

SIM  

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

SIM  

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

NÃO  

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

SIM  

50A minuta do contrato contém requisitos de qualidade que
viabilizem a vinculação da remuneração com os resultados? N/A  

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

52
A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo, para a
fornecedora, a obrigação de devolver valores eventualmente
recebidos em excesso?

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53
As normas que dispõe sobre margem de preferência foram
observadas?

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

54

Em face do valor estimado do objeto, foi verificada a possibilidade
de a licitação ser exclusiva para Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas?

Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº 8.538/15 e
art. 34 da Lei nº 11.488/07

SIM  

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

N/A  

56
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital e
seus anexos pela assessoria jurídica?

Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93
 Em

andamento

57

Consta a autorização da autoridade competente para a abertura da
fase externa da licitação?

 Fase
posterior
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Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V, do
Decreto 5.450/05

posterior

58
Consta a publicação do aviso de edital?

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

 Fase
posterior

59
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, arts. 9º, VI, 10, 11,
12 e 30, VI, do Decreto nº 5.450/05

 Fase
posterior

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

N/A 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

 0517975 e 

0518029

62
Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do processo
contêm documento com estimativa do impacto orçamentário
financeiro da despesa (artigo 16, I, da Lei Complementar
nº101/2000), conforme o caso?

N/A 

63
Os autos do processo contêm declaração do ordenador da
despesa (artigo 16, II, da Lei Complementar nº 101/2000),
conforme o caso?

N/A 

 

 5. CONCLUSÃO

 
Isto posto, em face de sua regularidade jurídica,

esta Assessoria Jurídica aprova, nos termos do parágrafo
único do art. 38, da Lei nº 8.666/93, a minuta do edital de
PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR
LOTE (0514765) objetivando a aquisição de material de
consumo – copos plásticos, mexedores plásticos para bebidas
e papel toalha.

 
 À consideração superior. 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 25/03/2019, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0519107 e o código CRC 45AD62AA.

0001640-70.2019.6.02.8000 0519107v11
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 26 de março de 2019.

Senhor Presidente,

 

Cuida-se de procedimento tendente à aquisição de material de consumo -  copos
plásticos, mexedores plásticos para bebidas e papel toalha, para atender às demandas
das Unidades Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
durante o exercício de 2019, mediante Pregão Eletrônico.

 

A Assessoria Jurídica desta Direção Geral aprovou a minuta de certame constante do
evento SEI nº 0514690, frente a sua regularidade jurídica.

 

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

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
26/03/2019, às 18:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0519727 e o código CRC C63FF87E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0001640-70.2019.6.02.8000
INTERESSADO : PREGOEIROS

ASSUNTO : Abertura. Certame. Aquisição. Material de consumo – copos plásticos, mexedores plásticos para bebidas e papel toalha.

 

Decisão nº 931 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
 
Com base no Parecer da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral nº

586 (0519107), e diante da regular instrução operada no presente feito, aprovo
a minuta do pregão constante do evento 0514795.

 
Com isso, AUTORIZO a abertura da fase externa do certame

que, na modalidade pregão e na forma eletrônica, do tipo menor preço por
lote, visa à aquisição de material de consumo - copos plásticos, mexedores
plásticos para bebidas e papel toalha.

 
Remeta-se com brevidade à Secretaria de Administração.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 28/03/2019, às 18:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0519766 e o código CRC 51538589.

0001640-70.2019.6.02.8000 0519766v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de março de 2019.
À SLC/COMAP, para cumprimento da Decisão 931,

da Presidência (0519766), com a urgência que o caso requer.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/03/2019, às 21:36, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0521111 e o código CRC 656F4F6A.

0001640-70.2019.6.02.8000 0521111v1
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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 março de 2019.
 
 
À SLC
 
Senhora Chefe Substituta,
 
Encaminho os presentes autos para cumprimento

da Decisão 931, 0519766, com a urgência que o caso requer.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 29/03/2019, às 10:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0521358 e o código CRC FE60BB7C.

0001640-70.2019.6.02.8000 0521358v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  1122//22001199 
  

PROCESSO SEI Nº: 0001640-70.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE 
Data: 15 de abril de 2019 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 
Local: http://www.comprasnet.gov.br 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
5.5.    As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas em campo 
próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos 
fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando 
também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das 
mesmas pelo(s) vencedor(es). 
 
5.6.   Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas necessárias à 
perfeita execução das prestações contratuais, tais como tributos, encargos legais, 
embalagens, frete etc. 
 
5.7.   O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, 
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou 
indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como 
válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.  
 
5.8.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos 
desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, 
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital. 
 
5.9.   Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição 
ou encargo. 
 
5.10.  Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão 
de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral 
de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos. 
 
5.11.  O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os 
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no 
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Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição 
que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste Edital. 
 
5.12.  A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor e os documentos 
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, 
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo 
Pregoeiro. Junto com a documentação deverá ser encaminhado, também pelo sistema, 
os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do 
CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo 
ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 
 
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 de cada item que 
compõe o lote ofertado, sendo que o sistema efetuará automaticamente o 
somatório para efeito de escalonamento. 

 
7.2.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e 
as regras de aceitação dos mesmos. 
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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 por lote, 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, e que se encontram 
disponíveis no Anexo I-A deste edital, 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. 
 

8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total de cada 
item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote ofertado. 

 
8.3.  Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o menor 
preço e tiver atendido a todas as exigências editalícias. 
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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 
Pequeno Porte.  
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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. 
 
9.6.  Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital. 
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9.7.  Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da 
empresa licitante cadastrada no SICAF.  
 
9.8.  Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos 
e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova. 
 
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 
 
10.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, enviando a 
peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br. 
 

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

10.2.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados 
à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para a 
abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o 
endereço de e-mail: slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos 
referentes a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e 
www.comprasnet.gov.br. 
 
11 - DOS RECURSOS 
 
11.1.  Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao 
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando 
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação. 
 
11.2.  O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema 
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e 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. 
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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 10 (dez) dias corridos, a partir 
do recebimento da Nota de Empenho por e-mail, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, 
situada na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa), nº 7.200 D, Serraria (em frente à 
SAMU), CEP 57046-000, Maceió/AL, telefone: (82) 3328-1947, no horário de 8h às 18hs 
de segunda-feira  a quinta-feira , e entre 8h e 12h às sextas-feiras, para aceitação e 
consequente recebimento do objeto licitado. 
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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 02 (dois) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo 
de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
15.5.   Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
15.6.   O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
15.7.      O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 03 (três) dias, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 16. 
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em 
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame 
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, 
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a 
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo 
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
16.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
16.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
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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 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 
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do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 
EM = I x N x VP, 

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

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

 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

20.1. São obrigações da contratada: 

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

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

c) Acondicionar o material/produto objeto deste edital, obrigatoriamente em 
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de cada 
empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora; 
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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) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 

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

h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

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

 
j) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza dos serviços objeto da contratação; 

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

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

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

 
21 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 
 
21.1.       Quanto ao item 3 (papel toalha), este deverá ser confeccionado em 100% 
fibra celulósica natural virgem.   
 
22 - DISPOSIÇÕES GERAIS 
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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 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
22.5.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
22.6.  No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade 
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, 
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
 
22.7.  As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor 
da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da 
segurança do futuro contrato. 
 
22.8.       Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado 
neste edital. 
 
22.9.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
22.10.   Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão 
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/Distrito Federal, 
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação 
relativa ao certame. 
 
22.11. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 
contratação. 
 
22.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.9, no caso de ser retirado 
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em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
22.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I - Descrição dos Lotes, Itens e Quantitativo; 
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação. 
 

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

 
 Maceió/AL, 29 de março de 2019. 

 
 

 Andréa de Albuquerque César 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos  

em substituição 
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ANEXO I 
                                                                                                                                                                                            

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

(LOTE 1) 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 

 1. OBJETO – Aquisição de Material de copa/cozinha para atender às Unidades da Justiça 
Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de 2019. 

    1.1 A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação 
por menor preço por item, Aquisição Imediata. 

    1.2 A empresa deve apresentar amostra dos produtos para confirmação da qualidade 
e das especificações, pela Seção de Almoxarifado deste Tribunal. 

  2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

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

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

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

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

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

               2.3.2.2 registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

               2.3.2.3 registro no Ministério da Saúde 

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

     2.5 Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email 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 A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho 
encaminhados por e–mail; 

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

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

 5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

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

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

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

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

 6. - DO PAGAMENTO 

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

6.2 Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

6.3 Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

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

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

 EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM = Encargos Moratórios 

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

VP = Valor da parcela a ser paga; 

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

  

I = (TX/100)/365 

I = (6/100)/365 

I = 0,0001644 

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

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

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

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

 8. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Não se aplica. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 
 

(LOTE 2) 

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, pelo período de 03 (TRÊS) meses. 

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

 2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

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

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

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

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

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

  2.3.2.2- registro no órgão competente, devidamente atualizado;   

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

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

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

2.6- Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 
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 3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

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

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

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

 5. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

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

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

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

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

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

6.  PAGAMENTO 
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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 
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7.1- A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais será 
exercida pela chefia da Seção de Almoxarifado, e em sua ausência e impedimentos, 
pelos seus substitutos. 

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

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

 8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Solicitamos os papéis toalha confeccionados em 

100% fibra celulósica natural virgem.    
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                                                ANEXO I-A 

DESCRIÇÃO DOS LOTES, ITENS E QUANTITATIVO 

 LOTE ITEM MATERIAL QUANT. UNIDADE VALOR 

1 

1 

COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ: 
50ml, na cor transparente ou branca, 
embalado em plástico lacrado com 100 
unidades cada, acondicionado em caixa 
original do fabricante contendo 50 centos. A 
referência deverá ser especifica em relação 
à NBR nº 14.865/2012 e deverá constar na 
caixa e no pacote original do fabricante do 
copo. 

200 CENTO R$ 394,00 

2 

MEXEDORES PLÁSTICOS PARA 
BEBIDAS quentes ou frias, com 9 cm 
aproximadamente, produzido em 
poliestireno. Pacotes com uma média de 
500 unidades. Identificação da empresa, 
CNPJ, data de fabricação e quantidade. 
Apresentação em caixa de papelão. 

50 PACOTE R$ 280,50 

2 2 

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.  

1.100 BOBINA R$ 11.682,75 
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                                                  ANEXO II 
 

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

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

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

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

Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não 
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EDITAL Nº 9 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019

 

PROCESSO SEI Nº: 0001640-70.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE

Data: 15 de abril de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF

Horário de Abertura: 14 horas
Local: http://www.comprasnet.gov.br

 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa,
que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO POR LOTE, conforme descrito neste Edital e seus Anexos,
objetivando a aquisição de material de consumo – copos plásticos,
mexedores plásticos para bebidas e 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 -  copos plásticos, mexedores plásticos para bebidas e papel
toalha, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital.
                                                                                                                     
2 – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
 
2.1.           As entregas deverão ser feitas em até 10 (dez) dias corridos, a partir
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do recebimento da Nota Empenho, na Seção de Almoxarifado do TRE/AL,
situada na Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D – Serraria (em frente à SAMU),
Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário de 8h as 18hs de segunda-feira a
quinta-feira, e entre 8h e 12h as sextas-feiras.
 
3 – DA PARTICIPAÇÃO
                                                                                                                                                           
3.1.                Poderão participar deste pregão EXCLUSIVAMENTE
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE do ramo pertinente
ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF), habilitação parcial, que atendam
à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus
anexos.
 
3.2.           Para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
 
3.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação
e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
 
3.3.        No ato de envio de suas propostas, as licitantes, exclusivamente
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão declarar, em campo
próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art.
3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no
referido diploma legal.
 
3.4.           Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
 
3.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob
concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
 
3.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas
inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos da punição;
 
3.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
 
3.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;
 
3.4.5. que tenha em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção,
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades
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 o Anexo I deste Edital.
 
5.4.1. Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que
a descrição complementar não contrarie as especificações constantes neste
Edital, sob pena de desclassificação.
 
5.4.2. Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo
preço proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste Edital.
 
5.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais
vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão consideradas para
efeito de escalonamento de ofertas, mas vincularão o proponente na execução
contratual.
 
5.4.3.  Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer
tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo,
ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada nos
termos do item 5.12.
 
5.4.4. Em campo próprio deverá ser inserida a marca e modelo do
produto ofertado.
 
5.5.             As declarações referidas no subitem 9.1 “c” deverão ser enviadas
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio
da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na
fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo
Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
 
5.6.         Nos preços ofertados deverão estar inclusas todas as despesas
necessárias à perfeita execução das prestações contratuais, tais como
tributos, encargos legais, embalagens, frete etc.
 
5.7.            O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública. As
propostas que o omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo
permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
 
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 de cada item que
compõe o lote ofertado, sendo que o sistema efetuará
automaticamente o somatório para efeito de escalonamento.
 
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 por lote, 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, e que
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se encontram disponíveis no Anexo I-A deste edital, 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.
 
8.2.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor total de
cada item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote
ofertado.
 
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:
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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.
 
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.
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9.5.         Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com
irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 9.1, serão
inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
 
9.6.        Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento
em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
 
9.7.        Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
 
9.8.         Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
 
10 – DA IMPUGNAÇÃO E DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
 
10.1.       Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, enviando a peça impugnatória ao endereço eletrônico slc@tre-
al.jus.br.
 
10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro
horas).
 
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
 
10.2.           Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão
ser enviados à Seção de Licitações e Contratos, até 03 (três) dias úteis
anteriores à data fixada para a abertura da sessão pública,
exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail:
slc@tre-al.jus.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes
a este Pregão, nos sites do TRE/AL: www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br.
 
11 - DOS RECURSOS
 
11.1.           Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá
manifestá-la ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário
próprio, explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de
habilitação.
 
11.2.           O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.
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11.3.           Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de
recurso, o Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a
manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para
o registro das razões do recurso, no prazo de 03 (três) dias, as quais
poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimados para,
querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, exclusivamente por meio
eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à
autoridade competente.
 
11.4.           O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
 
11.5.           A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no
prazo estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso
e a adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
 
12 – DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO
 
12.1.           A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
 
12.2.           A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
 
12.3.           Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao
CADIN – Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público
Federal, nos termos do art. 6º, inciso III, da Lei nº 10.522, de 19 de julho de
2002.
 
13 – DO REAJUSTE DO PREÇO
 
13.1.           O preço ofertado será fixo e irreajustável.
 
14 – DA CONTRATAÇÃO
 
1 4 . 1 .          As obrigações decorrentes da presente licitação serão
formalizadas mediante Nota de Empenho na qual constarão todas as
especificações dos objetos, inclusive marca, valor, prazo de pagamento, prazo
de entrega em conformidade com este edital e seus anexos.
 
14.2.           O licitante vencedor receberá a Nota de Empenho, devendo
comunicar o recebimento da mesma.
 
14.3.           Antes da contratação será exigida a comprovação das condições
de habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.
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14.4.           Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item
anterior ou se recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
 
15 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO
 
15.1.      A entrega do material deverá ocorrer em até 10 (dez) dias corridos, a
partir do recebimento da Nota de Empenho por e-mail, na Seção de
Almoxarifado do TRE/AL, situada na Avenida Menino Marcelo (Via Expressa),
nº 7.200 D, Serraria (em frente à SAMU), CEP 57046-000, Maceió/AL, telefone:
(82) 3328-1947, no horário de 8h às 18hs de segunda-feira  a quinta-feira , e
entre 8h e 12h às sextas-feiras, para aceitação e consequente recebimento do
objeto licitado.
 
15.2.         Os materiais serão recebidos:
 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e nos
termos de referência;
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
 
15.3.         O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
 
15.4.              O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento
provisório do objeto, será de 0 2 (dois) dias úteis, quando deverá se
manifestar, emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto do
fornecimento.
 
15.5.              Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante
formulário próprio.
 
15.6.         O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de
proteção ao consumidor.
 
15.7.           O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 03
(três) dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções
administrativas previstas na Seção 16.
 
16 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
 
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
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execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
 
16.2.         Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso,
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
 
16.3.         As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-
as dos pagamentos a serem efetuados.
 
16.4.         O licitante contratado, durante a execução da contratação, ficará
sujeita a aplicação multa de mora e convencional, variável de acordo com a
gravidade dos casos a seguir:
 
a) 0,5% por dia, e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em
atraso injustificado, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º (quinto)
dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s)
objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d”, sem prejuízo
da rescisão unilateral da avença;

b) 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido,
limitada a incidência a 5 (cinco) dias de atraso injustificado. Após o 5º (quinto)
dia será considerada inexecução parcial do contrato;
 
c) 7,5% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s), em caso de inexecução
parcial da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do
objeto por período superior ao previsto na alínea “a”, bem como, a
extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea
“b”;
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho;
 
16.4.1.  As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10%
(dez por cento) do valor total do contrato celebrado.
 
 
16.5.         O valor da multa, apurado após regular procedimento
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.
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16.7.         O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para a entrega do material, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração.
 
16.8.       Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
 
16.9.         Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para
o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante os arts. 86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de
juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
 
16.10.       O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
 
16.11.       O período de atraso será contado em dias corridos.
 
16.12.       No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União (GRU), e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
 
16.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas.
 
16.13.       Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e
10.520/2002,     aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
 
16.14.       Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
 
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.
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17.3.           Em nenhuma hipótese, haverá antecipação de pagamento.
 
17.4.           O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
 
17.5.       Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove tal opção, para que sobre o valor do pagamento não
incidam as retenções de que trata o item anterior.
 
17.6.           Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil
do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
 
EM = I x N x VP,
 
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
 
I = (TX/100)        �         I= (6/100)     �     I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
 
18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
                                             
18.1.         As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal
para o exercício 2018, alocados nos Programas de Trabalho – Gestão do
Processo Eleitoral; PTRES nº 084621 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativas), Natureza da Despesa n º 33.90.30 (Material de
Consumo).
 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
 
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.
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c) Fiscalizar a execução do contrato.
 
20 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
20.1.       São obrigações da contratada:
a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com
este  edital de licitação e seus  anexos;
b)  Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas,
no prazo máximo de 03 (três) dias corridos;
c) Acondicionar o material/produto objeto deste edital, obrigatoriamente em
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de
fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte
da empresa fornecedora;
d ) Entregar os produtos em embalagens contendo todas as informações
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas
por órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação
vigente;
e) Entregar os produtos contendo em cada embalagem, conforme o caso, as
seguintes informações:
 e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade;
 e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado;
 e.3) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).
f ) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL;
g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.
i) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993;
 
j) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza dos serviços objeto da contratação;
 
k) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da
União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em
condição regular;
 
l) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do
objeto deste contrato;
 
m) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de Direito Público.
 
21 – CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
 
21.1.        Quanto ao item 3 (papel toalha), este deverá ser confeccionado em
100% fibra celulósica natural virgem.  
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22 - DISPOSIÇÕES GERAIS
 
22.1.           É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar
ou anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos
participantes, na forma da legislação vigente.
 
22.2.           As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
 
22.3.         As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
 
2 2 . 4 .           Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato
superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão
será transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro
informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
 
22.5.           Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos
em dias de expediente no TRE/AL.
 
22.6.           No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
 
2 2 .7 .           As normas que disciplinam este Pregão serão sempre
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as empresas
interessadas, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
 
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.
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22.12.    Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
 
22.13.    O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.9, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
 
22.14.    Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
 
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO I - Descrição dos Lotes, Itens e Quantitativo;
ANEXO II - Sugestão de preenchimento de dados para futura contratação.
 
22.15.     Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

 

 Maceió/AL, 29 de março de 2019.
 
 

 Andréa de Albuquerque César
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

em substituição
 
 

ATENÇÃO: OS ARQUIVOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO Nº
0521677.

Em 29 de março de 2019.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituto, em 29/03/2019, às 13:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0521679 e o código CRC 23EEB00C.
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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
S EC R E T A R I A

EXTRATO DE CONTRATO

Processo TST nº 506.450/2018-6. BIO MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ 15.268.466/0001-40.
Aquisição de Vacinas Antigripais. Pregão Eletrônico. Contrato PE-007/2019-A. Lei nº
10.520/2002 e Decreto nº 5.450/2005. Valor total de R$ 121.500,00. Vigência: 180 dias,
contados da data de sua assinatura. Programa de trabalho 02.122.0571.4256.0001,
elemento de despesa 3.3.90.30, nota de empenho 2019NE00041146, Assinatura:
22/03/2019. Pelo Contratante: Dirley Sérgio de Melo, Secretário de Administração. Pela
Contratada: Bruno Renato Lima, Representante Legal.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo TST n° 505.672/2018. Modalidade: inexigibilidade de licitação. Objeto:
contratação da empresa EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA, CNPJ 60.501.293/0001-
12, para disponibilização de acesso à base de dados da Revista dos Tribunais Online -RT
Online, por 12 meses, ao custo total de R$ 72.512,92. Fundamento Legal: art. 25, caput, da
Lei nº 8.666/93. Ratificada pelo Senhor Gustavo Caribé de Carvalho, Diretor-Geral da
Secretaria, nos termos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666/93.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

TST Processo 500.963/2019-8. Aquisição de material de expediente. Pregão Eletrônico nº
010/2019. Fornecedor: Alfa Papelaria Eireli. Item/quantidade/valor unitário:
6/112/R$47,28, 7/112/R$47,28, 8/104/R$47,28, 9/108/R$47,28, 10/24/R$12,00,
11/24/R$12,00, 12/8/R$13,44, 13/8/R$13,44, 14/4/R$13,44, 15/264/R$8,79,
16/160/R$8,90, 17/160/R$8,90, 18/148/R$8,88, 19/16/R$1,75, 20/118/R$17,50,
21/168/R$22,95, 22/24/R$8,00, 23/408/R$1,80, 24/112/R$4,67, 25/20/R$14,43,
26/1.188/R$1,39, 27/500/R$10,00, 28/198/R$16,85, 29/18/R$2,43, 30/70/R$32,40,
31/80/R$48,80, 35/140/R$3,50, 36/140/R$6,00, 37/144/R$15,00, 38/50/R$10,80,
39/28/R$27,00, 40/160/R$7,59, 41/2.220/1,38, 42/240/R$9,88, 43/240/R$9,88,
44/220/R$9,88, 45/220/R$9,88, 46/208/R$22,99, 47/170/R$22,99, 48/520/R$1,20,
49/2.880/R$1,58, 80/66/R$72,00, 81/140/R$20,50, 92/15/R$1,20 e 93/4/R$53,94. Vigência:
de 21/03/2019 a 21/03/2020. A ata de registro de preços, na íntegra, encontra-se
disponível em https://aplicacao7.tst.jus.br/sacwebcp/PesquisarAtas.do. Dirley Sérgio de
Melo, Secretário de Administração.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

TST Processo 500.964/2019-1. Aquisição de material de expediente. Pregão Eletrônico nº
010/2019. Fornecedor: Manoel Cassio de Souza Guedes. Item/quantidade/valor unitário:
50/132/R$77,00, 51/140/R$5,00, 52/1.000/R$1,00, 53/1.000/R$2,93, 54/800/R$2,89,
55/1.320/R$7,39, 56/2.800/R$1,98, 57/620/R$1,72, 58/700/R$3,00, 59/680/R$4,30,
60/740/R$3,74, 61/20/R$7,63, 62/220/R$1,40, 63/130/R$92,37, 64/122/R$92,53,
65/160/R$30,00, 66/148/R$30,00, 67/1.400/R$2,80, 68/34/R$82,00, 69/48/R$8,20,
70/128/R$8,20, 71/360/R$11,40, 89/4/R$9,00, 90/5/R$13,97. Vigência: de 21/03/2019 a
21/03/2020. A ata de registro de preços, na íntegra, encontra-se disponível em
https://aplicacao7.tst.jus.br/sacwebcp/PesquisarAtas.do. Dirley Sérgio de Melo, Secretário
de Administração.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

TST Processo 500.970/2019-1. Aquisição de material de expediente. Pregão Eletrônico nº
010/2019. Fornecedor: RS Comércio de Materiais e Serviços Ltda. Item/quantidade/valor
unitário: 84/540/R$11,99. Vigência: de 25/03/2019 a 25/03/2020. A ata de registro de
preços, na íntegra, encontra-se disponível em
https://aplicacao7.tst.jus.br/sacwebcp/PesquisarAtas.do. Dirley Sérgio de Melo, Secretário
de Administração.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

TST Processo 500.972/2019-9. Aquisição de material de expediente. Pregão Eletrônico nº
010/2019. Fornecedor: Prograf Produtos Gráficos Ltda. Item/quantidade/valor unitário:
88/23/R$98,31. Vigência: de 26/03/2019 a 26/03/2020. A ata de registro de preços, na
íntegra, encontra-se disponível em https://aplicacao7.tst.jus.br/sacw e b c p / P e s q u i s a r At a s . d o .
Dirley Sérgio de Melo, Secretário de Administração.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

TST Processo 500.973/2019-2. Aquisição de material de expediente. Pregão Eletrônico nº
010/2019. Fornecedor: Marciane Bontorin. Item/quantidade/valor unitário: 91/20/R$12,00.
Vigência: de 25/03/2019 a 25/03/2020. A ata de registro de preços, na íntegra, encontra-
se disponível em https://aplicacao7.tst.jus.br/sacwebcp/PesquisarAtas.do. Dirley Sérgio de
Melo, Secretário de Administração.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
S EC R E T A R I A

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: Processo no 15/2018 - SEI nº 021502/17-00.01. Primeiro Termo Aditivo ao
Contrato nº 11/2018, celebrado entre o Superior Tribunal Militar e a SOBERANA
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. OBJETO: Repactuação e prorrogação contratual. VALOR
DO TERMO ADITIVO: R$ 1.166.137,26. Programa de Trabalho: 02.061.0566.4225.0101,
Elemento de Despesa: 3.3.9037. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO: 21.04.2019 a 20.10.2019.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigos 57, inciso II, e 65, inciso II, alínea "d", ambos da Lei nº
8.666/1993. DATA DE ASSINATURA: 29.03.2019. ASSINAM: Silvio A. M. Starling, Diretor-
Geral, pelo Contratante, e Soneide Batista Lima, Sócia, pela Contratada.

3ª AUDITORIA DA 3ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 01/2016
N° Processo: 00103/2016-03.03. Contratante: 3ª AUDITORIA da 3ª CJM - CNPJ:
00.497.552/0014-71. Contratado: EMPRESA CLARO S.A. CNPJ: 40.432.544/0001-47. Objeto:
Prorrogação do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel para a 3ª Auditoria
da 3ª CJM. Fundamento Legal: Art. 57, inc II, da Lei 8.666/93. Vigência: 25/02/2019 a
24/02/2020. Valor Total Estimado: R$ 37.602,16. Fonte: 0100000000. Data da Assinatura:
19/02/2019.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2019 - UASG 90027

Nº Processo: 0020069-17.2018. Objeto: Contratação de empresa especializada para
execução dos serviços de recarga em extintores de incêndio deste Tribunal Regional
Federal 1ª Região, de acordo com as especificações e quantidades constantes do Anexo I
do Edital.. Total de Itens Licitados: 7. Edital: 01/04/2019 das 10h00 às 17h59. Endereço:
Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos Tribunais Superiores, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90027-5-00013-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 01/04/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
11/04/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

EDNA MARIA TELLES
Pregoeira

(SIASGnet - 28/03/2019) 90027-00001-2019NE800008

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2018NE000017, emitida em 07/03/2018. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: Carmen Beatriz de Lemos Tiburcio Rodrigues. Objeto: Contratação de
instrutora para ministrar aula no curso "Panorama Atual do CPC/2015: Novas Perspectivas".
Modalidade de Licitação: Art. 25, II c/c art. 13, VI, ambos da Lei 8666/93. Crédito
Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339036.
Valor total do empenho: R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais). Proc. nº TR F 2 - EO F -
2018/00044.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2018NE000058, emitida em 18/07/2018. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratado: Paulo Rogério Albuquerque de Oliveira. Objeto: ministrar aula no curso
"Aposentadoria Especial: Metodologia de Análise de Agentes Nocivos". Modalidade de
Licitação: Art. 25, II c/c 13, VI, ambos da Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa de
Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339036. Valor total do empenho: R$
5.487,50 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Proc. nº
T R F 2 - EO F - 2 0 1 8 / 0 0 2 4 2 .

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000044, emitida em 22/03/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratado: Patrícia Regina Pinheiro Sampaio: Realização de aula no curso: "A Atividade
Econômica e a Concorrência no Olhar Constitucional - Aspectos Civis e Penais". Modalidade
de Licitação: Art. 25, II c/c 13, VI, ambos da Lei 8.666/93. Crédito Orçamentário: Programa
de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339036. Valor total do empenho:
R$ 1.097,50 (um mil e noventa e sete reais e cinquenta centavos). Proc. nº TRF2 - EO F -
2019/00075.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000442, emitida em 18/03/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA. Objeto: Pagamento de inscrição
de servidora no evento " 4º Congresso Brasileiro de Gestores e Membros de Comissão de
Concurso Público". Modalidade de Licitação: Art. 25, II c/c 13, VI, ambos da Lei 8.666/93.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa:
339039. Valor total do empenho: R$ 3.690,00 (três mil, seiscentos e noventa reais). Proc.
nº TRF2-EOF-2019/0060.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO PRIMEIRO ao Contrato nº 11/2018. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: LUNES 3 COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS GRÁFICOS LTDA.
OBJETO: Prorrogação do contrato por 12 meses, a partir de 28/05/2019, cujo objeto é a
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de toner de
copiadoras. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT 107760; NDs 3390.39 e 3390.30 e 2019NE510248 e
2019NE500249. VALOR TOTAL: R$ 23.952,24 . PA: 0001485-15.2018. ASSINATURA: Márcio
Bernardes Jardim, Diretor Administrativo, em 28/03/2019.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0007945-07.2018. Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de
solução viabilizadora de vídeo conferência entre o Corregedoria Nacional de Justiça,
cartórios eleitorais de Alagoas e o próprio Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme
Provimento nº 75/2018 da Corregedoria Nacional de Justiça.. Total de Itens Licitados: 2.
Edital: 01/04/2019 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377,
Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00011-2019.
Entrega das Propostas: a partir de 01/04/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 12/04/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Em Substituição

(SIASGnet - 28/03/2019) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0001640-70.2019. Objeto: Aquisição de material de consumo - copos
plásticos, mexedores plásticos para bebidas e papel toalha, conforme especificações
constantes no Anexo I do Edital.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 01/04/2019 das 08h00
às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00012-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 01/04/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
15/04/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

Em Substituição

(SIASGnet - 29/03/2019) 70011-00001-2019NE000032
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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 abril de 2019.
À CPREG, 
Ao Pregoeiro João Hermínio, para realização do

certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 01/04/2019, às 17:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0522425 e o código CRC A1F95A5D.
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FGHIJKLMNOMPIMQGRSTMPIMUVNWXM

YTHZQI[\TMG]]J[GPTMÎI\RT[JHGQI[\IM_TRM̀abcdefghgijde
kalbdlmfebaefcfnodLM̀pqrstquvqLMIQMNwxVyxUVNWLMz]MNw{U|LM
HT[}TRQIMGR\XMN~LM���LM���LMPGM�IJMNNX�NWxUVV|X
M

�MGZ\I[\JHJPGPIMPTMPTHZQI[\TM_TPIM]IRMHT[}IRJPGM[TM]J\IM
�\\_{xx]IJX\RI�
ĜX�Z]X�Rx]IJxHT[\RT̂GPTR�I�\IR[TX_�_�GHGT�PTHZQI[\T�HT[}IRJR�J
P�TR�GT�GHI]]T�I�\IR[T�VMJ[}TRQG[PTMTMHKPJ�TM�IRJ}JHGPTRM
�������MIMTMHKPJ�TM���M��������X
M

�̀pv�ps�èpqrst�u�s�e�e���e�eh̀cai

� �x¡� ���M�MVON�W¢OM�M£TR\GRJGM£RI]JP�[HJGM

£TR\GRJGM£RI]JP¤[HJGM¥~MNNWxUVNWM¡� ���x£� x¦£� �

M

debaiak§fchfbdc�̀caïbaljaebdejc̈§glf©ecaḧdlf©ea©äjdcf©ebaef©fhdfiªe[TMZ]TMPIM]ZG]MG\RJ�ZJS«I]M̂I�GJ]MIM
RI�ẐGQI[\GRI]LMHT[]JPIRG[PTM TM HT[\JPTM [TM GR\XM |¢M PGM �IJM [~M
wX|||xWyMIM\I[PTMIQM�J]\GMTM¬ZIMHT[]\GM[TM£RTHIPJQI[\TM�PQJ[J]\RG\J�TM[~MVVV¢VW|�yOXUVNwX|XVUXwVVVLMRI]T̂�I{

M

�R\XMN~MYI]J�[GRMGM]IR�JPTRGMIRGM�®HJGM̄IRRIJRGMPIM°̂J�IJRGLM��I}IMPGM�IS±TMPIM²J�̂JT\IHGLM PJ\TRGS±TMIM�R¬ZJ�T]MPI]\IM¡RJ�Z[ĜLM_GRGMG\ZGRM
HTQTM̄J]HĜM¡³H[JHTMPGMHT[\RG\GS±TMHÎI�RGPGMHTQMGMIQ_RI]GM�°̄¡M���¥Y ���LMRÎG\J�TMGT]M]IR�JST]MPIM̂G�G[PIRJGLM�T[\RG\TM[~MVyxUVNWX

M

bqrq́ µ�p¶�t�pèabcdefghgijdekalbdlmfebaefcfnod

p̀qrstquvq

MFGHIJKLMNOMPIMQGRSTMPIMUVNWXM

YTHZQI[\TMG]]J[GPTMÎI\RT[JHGQI[\IM_TRM̀abcdefghgijde
kalbdlmfebaefcfnodLM̀pqrstquvqLMIQMNwxVyxUVNWLMz]MNw{UNLM
HT[}TRQIMGR\XMN~LM���LM���LMPGM�IJMNNX�NWxUVV|X
M

�MGZ\I[\JHJPGPIMPTMPTHZQI[\TM_TPIM]IRMHT[}IRJPGM[TM]J\IM
�\\_{xx]IJX\RI�
ĜX�Z]X�Rx]IJxHT[\RT̂GPTR�I�\IR[TX_�_�GHGT�PTHZQI[\T�HT[}IRJR�J
P�TR�GT�GHI]]T�I�\IR[T�VMJ[}TRQG[PTMTMHKPJ�TM�IRJ}JHGPTRM
�������MIMTMHKPJ�TM���M����a��·X

M

#̧"(-" -$̧"'0 ,¹*+ -$º$»¼½$º$¾̧ ¿%À

� �x¡� ���M�MVONONVOM�M£TR\GRJGM£RI]JP�[HJGM

£TR\GRJGM£RI]JP¤[HJGM¥~MNUVxUVNWM¡� ���x£� x¦£� �

M°M£� ��Y ¥¡ MY°M¡��²Á¥��M� ¦�°¥��M � �¡°���MY M���¦°��LM[TMZ]TMPG]MG\RJ�ZJS«I]M¬ZIM̂�IM]±TMHT[}IRJPG]M_ÎTMGR\J�TMy~LMJ[HJ]TM�LMPGM
�IJM[~MNVXOUVLMPIMN¢MPIM�Ẑ�TMPIMUVVUL

M
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EFGHIJFK

LL

MNOPLQRLSTUVWXYNLZULUTN[V\ZNTUL]F̂FEL̂F_FEEML̀MJMÌMabcLdMXYeVUOYLfg\VhViNVZLjLkNTYLfg\VhViNVYlmLfHnHLoFEpqacHLSFL̂MEEHGLaFbHL
dbrhXVhZLfg\VhViNVZLjLkNTYLM\sVXVUONYOV[YlLTLoFaEctuFL̀cEtuFcEMLvEFcEFLdbrhXVhZLfg\VhViNVZLjLkNTYLM\sVXVUONYOV[YlwLxYNYLygXhVZXYNTsL
hZsZLxNTWZTVNZULXZULhTNOYsTULeVhVOYOzNVZUL\TUOTLbNV{gXYeLxTeZLxTN|Z\ZL\TL}QLdgslLYXZwLZ{UTN[YX\ZjUTwL~gYXOZLYZLOTNhTVNZLVX\VhY\ZwLYL
~gYeV\Y\TL\TLUg{UOVOgOZLT[TXOgYewLXZULhYUZUL\TLVsxT\VsTXOZULeTWYVULTLNTWgeYsTXOYNTUL\ZULxNVsTVNZUL\TLyZNsYLhZXhZsVOYXOTP

�QRLFUWZOY\ZLZLsYX\YOZLTUOVxgeY\ZLXTUOTLYNOVWZwLhYUZLYVX\YLX�ZLOTX�YLUV\ZLxg{eVhY\ZLXZ[ZLYOZL\TL\TUVWXY��ZLZgL\TLxNZNNZWY��ZL\YL
xNTUTXOTLxZNOYNVYwLxNZNNZWYsjUTLYgOZsYOVhYsTXOTLZULxNTUTXOTULsYX\YOZULxZNLQ�Ld~gVX�TlL\VYUwLTLYUUVsL\TLyZNsYLUghTUUV[YwLYOrLYLT\V��ZL\ZL
XZ[ZLYOZwLYLyVsL\TLT[VOYNLYL\TUhZXOVXgV\Y\TL\YLNTYeV�Y��ZL\ZULxNTW�TUP

L

��RLMLGT��ZL\TLIVhVOY��TULTL̀ZXONYOZUwLUZ{LYLUgxTN[VU�ZL\YL̀ZZN\TXY\ZNVYL\TLpYOTNVYeLTL�YONVs�XVZL\TUOTLbNV{gXYeLd̀HpM�lwL\VUONV{gVNiLZUL
xNZhTUUZULYZUL�NTWZTVNZUwL\TLyZNsYLYeOTNXY\YLTLT~gVOYOV[YP

L

��RLa�ZLxZ\TX\ZLhZsxYNThTNLZgLYOgYNwLxZNL~gYe~gTNLsZOV[ZwLXZL\VYLTsL~gTLyZNLNTYeV�Y\YLYLeVhVOY��ZLZgLsTUsZLxYNYL~gYe~gTNLZgONZLYOZwLZUL
�NTWZTVNZULUg{UOVOgVNjUTj�ZLTXONTLUVwLUZeVhVOYX\ZL�̀ZZN\TXY\ZNVYL\TLpYOTNVYeLTL�YONVs�XVZL\TUOTLbNV{gXYewLxZNLVXOTNsr\VZL\YLGT��ZL\TL
IVhVOY��TULTL̀ZXONYOZUwLYLNT\VUONV{gV��ZL\ZLxNTW�ZwLXZULOTNsZUL\ZL��RL\TUOTLYNOVWZP

LL

��RLHULxNTWZTVNZULxZ\TN�ZLygXhVZXYNLhZsZLsTs{NZUL\TLT~gVxTL\TLYxZVZP

L

MNOPL�RLHL�NTWZTVNZL\TUVWXY\ZLxYNYLhZX\g��ZLeVhVOYOzNVYwLxZ\TNiLUZeVhVOYNwL�gUOVyVhYOV[YsTXOTwLYZLOVOgeYNL\YULuXV\Y\TUL\ZL�NW�ZwLYLVX\VhY��ZL
\TLUTN[V\ZNLhZsLhZX�ThVsTXOZLOrhXVhZLhZsxYO|[TeLhZsLZLZ{�TOZL\ZLhTNOYsTwLxYNYLYg�VeVYNLZULONY{Ye�ZUwLZ{UTN[YX\ZLZLxNY�ZLs|XVsZL\TL���L
d~gYNTXOYLTLZVOZL�ZNYUlLxYNYLYLhZsgXVhY��ZP

L

L

MNOPL�RLSTUVWXYNLZULUTN[V\ZNTUKLEZ\NVWZLvTNNTVNYLpZgNYLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZmL̀YNeZULMXO�XVZLJVTVNYL̀ZUOYLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZmLMXYLI|[VYLagXTUL
\TLGiL�TNTVNYLjLMXYeVUOYLfg\VhViNVZLTLIghVYXYL]YX\TNL\TLHeV[TVNYLpTeZLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZwLeZOY\ZULXYLGThNTOYNVYL\TLM\sVXVUONY��ZwLTL
FssYXgTeL̀ZXUOYXOVXZLbTXzNVZL\TLIVsYLjLMXYeVUOYLfg\VhViNVZwLeZOY\ZLXYLGThNTOYNVYL\TLbThXZeZWVYL\YLcXyZNsY��ZwLOZ\ZULxYNYLYOgYNTsLhZsZL
sTs{NZUL\YLT~gVxTL\TLYxZVZLXZUL�NTW�TUL\TUOTLbNV{gXYeP

L

L

MNOPL�RLvV�YNLYULUTWgVXOTUL\TOTNsVXY��TUK

L

L

YlLHULxNTWZTVNZULxZ\TN�ZLgUgyNgVNLyrNVYULZgLhZsxTXUY��ZL\TL�ZNYULTsLxTN|Z\ZULUVsgeO�XTZUwLNTUWgYN\YX\ZLYLxTNsYX�XhVYL\TwLXZLs|XVsZwL
}QLdgslL\ZUL\TUVWXY\ZULXZLYNOVWZLQRL\TUOYL�ZNOYNVYm

L

L

{lLHULsTs{NZUL\TLT~gVxTL\TLYxZVZLxZ\TN�ZLZ{UTN[YNLTXONTLUVLZULxTN|Z\ZUL\TLyrNVYULZgLhZsxTXUY��ZL\TL�ZNYUwLhZsLZLZ{�TOV[ZL\TLxNTUTN[YNL
ZLX�sTNZLs|XVsZL\TL}QLdgslL\TeTUm

L

L

hlLMLhZsgXVhY��ZLTsL\ThZNN�XhVYL\YULYe|XTYUL�Yl�L\ZLxNTUTXOTLYNOVWZL\T[TNiLUTNLTyTOgY\YLhZsLYXOThT\�XhVYLs|XVsYL\TL�}LdONVXOYlL\VYUL
�GT��ZL\TLIVhVOY��TULTL̀ZXONYOZUL\ZLbEF�MIm

L

L

\lLaYLNTYeV�Y��ZL\ZULxNTW�TUwLTeTON�XVhZULTLxNTUTXhVYVUwLYOgYN�ZLgsL�NTWZTVNZLTLsYVUL~gYXOZULpTs{NZUL\TLMxZVZLUT�YsLXThTUUiNVZUwLYL
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EFGHIFGJKLJKFMNOMEHGPJKQFMRJMGFJS

K

K

MTKUKQFMRJMGFJKHMFVKWKGXEYZ[\XEGWKLMKEJXPJEWFKJNKZMZ[FJNKLMKM]YGOMKLMKWOJGJKOWFWKWKFMŴG_ẀaJKLMKLMHMFZGXWLJKEMFHWZMbKLMPMXLJK
J[NMFPWFKJKOFW_JKZcXGZJKLMKdeKfLJGNTKLGWNKMXHFMKWKEJXPJEẀaJKMKWKLWHWKZWFEWLWKOWFWKWKW[MFHYFWKLWKNMNNaJKGXWYRYFŴKLWK̂GEGHẀaJbK
EGMXHGgGEWXLJKWKEhMgGWKGZMLGWHWKLJKNMFPGLJFKXJKFMgMFGLJKOFW_Ji

KK

jFHiKklKmŴPJKMNOMEGŴKLMHMFZGXẀaJKLWKQFMNGL\XEGWKLJKnopqjrKMZKEJXHFVFGJbKJNKHFW[ŴhJNKLJNKOFMRJMGFJNKMKLJNKZMZ[FJNKLMKM]YGOMKLMK
WOJGJKRJ_WZKLMKOFMgMF\XEGWK]YWXHJKsNKNYWNKWHFG[YG̀tMNKFJHGXMGFWNi

KKQWFVRFWgJKuXGEJiKjNKEhMgGWNKLMNNMNKNMFPGLJFMNKLMPMFaJKJ[NMFPWFKJKgGM̂KWHMXLGZMXHJKLWKOFMNEFG̀aJKEJXHGLWKXJKEWOYHKLMNHMKWFHGRJi

KK

jFHiKvlKwGEWKFMPJRWLWKWKQJFHWFGWKLWKQFMNGL\XEGWKXlKxyeqedxyKMKJNKLMZWGNKWHJNKMZKEJXHFVFGJi

K

K

jFHiKzlKpNHWKQJFHWFGWKMXHFWKMZKPGRJFKXWKLWHWKLMKNYWKOY[̂GEẀaJi

K

K

{|}|~�����������{��������������{�����{��������

K

��|}��|��|����������

KKK

�WEMG�bKxkKLMKZWF̀JKLMKedx�iK

�JEYZMXHJKWNNGXWLJKM̂MHFJXGEWZMXHMKOJFK��{�����������
���{�����{��������bK��|}��|��|bKMZKxyqd�qedx�bKsNKxy�exbK
EJXgJFZMKWFHiKxlbK���bK [ bKLWKrMGKxxi¡x�qeddvi
K

jKWYHMXHGEGLWLMKLJKLJEYZMXHJKOJLMKNMFKEJXgMFGLWKXJKNGHMK
hHHO�qqNMGiHFM¢
Ŵi£YNi[FqNMGqEJXHFĴWLJF¤M¥HMFXJiOhO¦WEWJ§LJEYZMXHJ¤EJXgMFGF̈G
L¤JFRWJ¤WEMNNJ¤M¥HMFXJ§dKGXgJFZWXLJKJKE�LGRJKPMFGgGEWLJFK
©ª«ª«©ªKMKJKE�LGRJK¬o¬Kª��®̄�°i
K

������±������±{²�̄±���³�«́µ�́©«¶����·�������{������̄�{������

UK�pmp� j̧o¹j�UoKQopm��pºnpK�UKno�̧»ºjrKop¹�UºjrKprp�nUojrK�pKjrj¹UjmbKXJKYNJKLMKNYWNKWHFG[YG̀tMNK̂MRWGNKMKFMRGZMXHWGNbK
EJXNGLMFWXLJKJKHMJFKLJKQFJEMLGZMXHJKjLZGXGNHFWHGPJKXlKdddexd�¢vyiedx�ivideiykdxbKopmUr¼p�

jFHiKxliK�MNGRXWFKWKNMFPGLJFWK�jº�prrpKjr¼pmKop�mbKJEYOWXHMKLJKEWFRJKMgMHGPJKLMKjXŴGNHWK½YLGEGVFGJbKLWK¾FMWK½YLGEGVFGWbKFMLGNHFG[YcLWKOWFWK
MNHMKnFG[YXŴbKOWFWKM¥MFEMFbKEJZJKxlKmY[NHGHYHWbKJK¬WFRJKMZK¬JZGNNaJK¬½¢xbKLMKjNNMNNJFKLMKmYOMFPGNaJKMKwGNEŴG_ẀaJKLJK¬WLWNHFJKLWK
¬JFFMRMLJFGWKoMRGJXŴKp̂MGHJFŴKLMNHMK¿FRaJbKMZKEWNJKLMKPWEÀXEGWbK[MZKEJZJKLYFWXHMKWNKWYN\XEGWNbKWgWNHWZMXHJNKMKGZOMLGZMXHJNK̂MRWGNKMK
FMRŶWZMXHWFMNKLJKNMYKHGHŶWFi

jFHiKeliKpNHWKQJFHWFGWKMXHFWKMZKPGRJFKXWKLWHWKLMKNYWKOY[̂GEẀaJi

�WEMG�bKxyKLMKZWF̀JKLMKedx�iK

K

Qp�oUKj»¹»mnUK�pº�UºÁjK�pKjojÂ½U
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2625 - TRE-AL/PRE/PREG

Srª Chefe ALMOX.
 
Considerando a exigência contida no Instrumento Editalício, item 1.2
Anexo I, item  1.2, a empresa deve apresentar amostra dos produtos
para confirmação da qualidade e das especificações  pela Seção
de Almoxarifado deste Tribunal", razão pela qual questionamos aos
licitantes, classificados em 1º lugar, Grupo 1 e item 3, qual seria o
prazo razoável para envio das referidas amostras.
Desta forma, as empresas com  propostas em anexo, evento SEI
nºs 0532836; 0532837, solicitaram 7 dias úteis, este deferido pelo
Pregoeiro, justificado pela ausência em ato convocatório de prazo
determinado. 
Pelo exposto, as amostras deverão ser entregues até o dia
26/04/2019, no endereço consignado no item 3.2, Anexo I, do Edital.
 
Pregoeiro.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 25/04/2019, às 13:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0529444 e o código CRC A2432062.
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CG COMERCIAL LTDA 
Rua Cel. Pacheco Ramalho, Nº148 - Pitanguinha 

Maceió – Alagoas    -    Cep: 57052-040 
CNPJ: 31.457.403/0001-98 – INS.EST: 24.776.891-0 – INSC.MUN: 901440913 

Telefone: (82) 9 9117-8389 / 9 9934-7409 

Página 1 de 1 

 
 
 

 
Proposta Comercial – PE Nº 007/2018 
 
Razão Social da Licitante: CG COMERCIAL LTDA   CNPJ: 31.457.403/0001-98  

Endereço: Rua Cel. Pacheco Ramalho, Nº148-Pitanguinha, Maceió-AL CEP: 57052-040 

Telefone: (82) 9 9117-8389 / 9 9934-7409 E-Mail: cgcomercial.al@gmail.com 

Item Descrição Marca Unid. Qnt. 
Preço em R$ 

Unitário Total 

1 
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA 
CAFÉ: 50ml branco pct/ 100 und 

Ultra Cento 200 R$ 1,4900 R$ 298,00 

2 
MEXEDOR DE CAFÉ BRANCO, PCT/500 
und 

Ultra Pacote 50 R$ 4,6380 R$ 231,90 

TOTAL GERAL – ( Quinhentos e vinte e nove reais e noventa centavos) R$ 529,90 

 
PRAZO DE ENTREGA E EXECUÇÃO: será de acordo com o termo de referência, a contar da 
data da ordem de fornecimento acompanhada da competente nota de empenho, de acordo com 
as necessidades da Administração. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: O Prazo de Validade desta Proposta é de 60 (sessenta) dias 
corridos, contados a partir da data da abertura deste Certame. 
 
PRAZO DE PAGAMENTO: A licitante DECLARA que acatará o pagamento da Administração 
conforme definido na minuta contratual, conforme Edital. 
 
CONTA BANCÁRIA: Banco SICOOB, Agência 3360-0, Conta Corrente 44281-0.  
 
Declaro:  
 
1) que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os impostos, taxas, 
encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos previdenciários e quaisquer 
outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.  
 
2) que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos. 

 
 

Maceió, 15 de abril de 2018. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2858 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX

Informamos que  o produto entregue ( amostra de mexedor e
copo 50ml) atende ao edital, e que até a presente data não nos foram enviadas
quaisquer amostras quanto ao produto papel toalha.

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Técnico
Judiciário, em 29/04/2019, às 13:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0534101 e o código CRC 4D251862.

0001640-70.2019.6.02.8000 0534101v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2861 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX

Senhor Pregoeiro,
 
Favor solicitar ao fornecedor para que seja informado na

proposta, as medidas exatas do papel toalha. O Termo de Referência exige
que o produto apresente ficha técnica e certificacão FSC, isento de
contaminação, comprovada através de laudo de análise microbiológica.  

 
Att.
Antonio Carlos Cavalcante
SEALMOX

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO CARLOS LIMA CAVALCANTE,
Técnico Judiciário, em 29/04/2019, às 14:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0534163 e o código CRC 7F00AEDC.

0001640-70.2019.6.02.8000 0534163v2
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KLMNOPQR'SQT'OS'ULVOS'WO'XLYR'Z[L'V\Q'[N]POUOSSLY'Q'NŶY]L'WL'_O][PÔ LV]Q'L'M[̂ UPQ'QS'PLZ[YSY]QS'LS]OTLNLMYWQS'VQ'̀P]a'bc
WO'XLY'dQ̂ UNL̂ LV]OP'Vc'efbR'WL'eg'WL'WLhL̂ TPQ'WL'fiijR'SLVWQ'OU]Q'O'[S[_P[YP'WQ']PO]Ô LV]Q'_OkQPLMYWQ'LS]OTLNLMYWQ
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s̀ehalc�bnb�cM«=MF�HIML̂�=�OĜ ¬c�eglc�eglncgbrsecde=I®=?@Cz;;;;=>

=
�ae��c̄c�c�f�m�c�
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ieg]̂ ĉb]e_̀

4791<96148
4<=17=47
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Ì 92;6532765a31250<=62,62Ub28Ì 9KKKKF
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\8F\>KFÌ ]JKKK>_L̀ GURSHP
PRSTUPVHW
TVUTWV

�-7 �-7 ]K Ub2>K9\]KK Ub2]>̂ 9]KKK >8JKLJ8K>I
>]M8IM\̀

�hikh�j�WXUH2
2�h�irkhmqs�jVGWHP2VZYF2GW¤�XVPH2PHTX§�2WXYH2

2�lvsplj�j�sinul�jPRZORUST2�RWVPVXHYR2ZR2TYVXHW2
2�snkirtulj�sqhp{hvhjvlj��¢sqlj�zsiqhvl�jST£TYRUT�2GW¤�XVPR�2GHUH2¥T¥VYH�2@A6</6?23A2B1-0?92=37

I2=720;13�-70,076</692;13,A¦-,32672;35-6?/-16<3F2G0=3/6?2=372A7027:,-02,62]KK2A<-,0,6?F2V,6</-B-=0ef3
,0267;16?092PZG[92,0/02,62B0d1-=0ef3262@A0</-,0,6F2H;16?6</0ef32672=0-�02,62;0;65f3F

>>F>̀ NFLNIJKKK>_̀\PRSTUPVHW
�HZXHZH
©TUZTPª2WXYH

�-7 �-7 ]K Ub28K9KKKKUb2>FKKK9KKKK>>JKLJ8K>I
KIM8NM]̂

�hikh�j�XUH©2
2�h�irkhmqs�j�XUH©2

2�lvsplj�j�sinul�j�XUH©2
2�snkirtulj�sqhp{hvhjvlj��¢sqlj�zsiqhvl�jST£TYRUT�2GW¤�XVPR�2GHUH2¥T¥VYH�2@A6</6?23A2B1-0?92=37

I2=720;13�-70,076</692;13,A¦-,32672;35-6?/-16<3F2G0=3/6?2=372A7027:,-02,62]KK2A<-,0,6?F2V,6</-B-=0ef3
,0267;16?09PZG[92,0/02,62B0d1-=0ef3262@A0</-,0,6F2H;16?6</0ef32672=0-�02,62;0;65f3F

>>FN8]F]I]JKKK>_Î ZRUX��W
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u2g\W\A2à@<.X<̂?0>@<=.<>?@>@1A21B<C@?D./.=@?:<No<NOPF-NJIG<GHEI<V
NKRS5NRC:<[7BU6TBU3[53337V8;

wxyz{|}~�{�z}��{���{~z�{z�{���~yz����zyz}�{�

<

��y��z�{z�{�~�¤{�~

���� �{�~�¤{�

R?.̂@.\?@ 7653U54378
7U:37:47

M?1B<�21�<G\/\A2DA.1Q<g@2<A2?=.Q<\D\/\2WX.DA.<].?\d\/2?.X@1<2</@Dd@?X\=2=.<=21
>?@>@1A21<2>?.1.DA2=21Q<.X<1.̂0\=2<1.?f<2g.?A2<2<d21.<=.<W2D/.1B

R?.̂@.\?@ 7653U54378
7U:37:[;

IHFKqrO:<O</?.=.D/\2X.DA@<k0DA@<2@<>?@].=@?<=@<1\1A.X2<\X>W\/2<D2
?.1>@D12g\W\=2=.<W.̂2W<=@<W\/\A2DA.<.<2<>?.10Dà@<=.<102</2>2/\=2=.<Ac/D\/2<>2?2
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LI;KA?EGsÌLC<>?<cFCLAcF?E<@?IACM?IA<?@LaL>CA<=?H;<ALAa?@C<;F<>?<AFC<>?À;I?t:;
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~JK=;M�=K=|M|4794;<43@7����67Qhf

~JK=;M�=K=|M|47�M<�457|47�<4{4<�L;=M67Qhf

��ML3=|M|461SjSST �L=|M|47|47{@<L4;=54L3@61OBOPQC

�MK@<74:3=5M|@67��1SSjsmlR��TT �=3�M>?@61wZa[\]Zkf1aZ1Z[\WbZghf

1
��4L3@:7|@72345

��4L3@ 9M3M ��:4<�M>�4:

wZa[\]Zkf
aZ

Z[\WbZghf

TlnT�nlTS�
Ssp��p��

Pb\e1[Za[\]Zkf1aZ1Z[\WbZghfj1NfbWcfp1Wb\e1[Za[\]Zkfj1Qfc\1xYfxf̀bZ̀j1Tl1ahf1Y\̀xfak\YZe
�̂Zabf1Z1G�P��QwPC1FG1CH�GvGQAC��B1FG1DC�FB1NPw�BOPBD��PwB1G1rPwEC1A�wQPwC
FB1H�BF�AB}1GFPACD1A�jTS1vBDPwPAB�1FGvPvA�QwPCj1Ts1Q�B1CwGPAC�CN1QG�BwPC��BR
 CDB�Gv1CwPNC1FB1GvAPNCFB1HGDC1CFNPQPvA�C��Bj

1
1

¡=57|@7|@;�54L3@

Termo ADJUDICAÇÃO (0535373)         SEI 0001640-70.2019.6.02.8000 / pg. 215



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2908 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0529211

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO LICITADO NÃO EXIGE
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO LICITADO NÃO EXIGE

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  PROPOSTA GRUPO 1 0532836

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

 X

Termo de Referência no item 3- papel toalha bobina,
exige a apresentação de " ficha técnica e certificacão
FSC, isento de contaminação, comprovada através de
laudo de análise microbiológica." 9 PROPOSTAS
APRESENTADAS, DUAS NÃO RESPONDERAM QUANTO
À EXIGÊNCIA EM TELA, TAMPOUCO JUNTOU
RESPECTIVO LAUDO. ITEM 3 CANCELADO NA
ACEITAÇÃO. DEMAIS RECUSAS REGISTRADAS EM
ATA. CONFORME PROCEDIMENTOS INTERNOS
PROCESSO DE REGISTRO FRACASSO Nº 3813-
67.2019

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  

 

Conforme atesto de conformidade UNIDADE ALMOXARIFADO
GRUPO 1 0534101

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME EXCLUSIVAMENTE PARA O
GRUPO 1. ITEM 3: FAZ-SE NECESSÁRIO A REAVALIAÇÃO DE
COTAÇÃO DE PREÇOS PARA  9 PROPOSTAS
APRESENTADAS, MAIS DE 60% DOS LICITANTES REGISTRAM
QUE NÃO ATENDEM AO VALOR ESTIMADO PELA
ADMINISTRAÇÃO.

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG

0535393

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

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

  
NÃO FOI NECESSÁRIO- LICITANTE ENCAMINHOU quando da
convocação para apresentação de proposta e demais
documentos. CERTIDÃO RECEITA ESTADUAL ATUALIZADA.
VER ITEM 15

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  0535366

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0535372
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18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0535364

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X CERTIDOES  ANEXAS AO ITEM 16 - CERTIDÃO TRABALHISTA,
CNJ, TCU, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   CONFORME ITEM 16

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

  OBSERVAÇÃO ITEM 10

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

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO
DETERMINA O ENCAMINHAMENTO CONFORME
ORIENTAÇÃO TCU. ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE
CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE. CONFORME A
COMPLEXIDADE DO CERTAME

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

0535368

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X   

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
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submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

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

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   

Encerrada a sessão eletrônica, as ações do pregoeiro
são concluídas, o processo não retorna ao
pregoeiro para ciência de publicide de atos da
Administração.

VIII – Procedimentos Finais    

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

X  0535373

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Proposta - V. ITEM 9

Resultado Fornecedor - 0535370

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 02/05/2019, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0535375 e o código CRC 9EBD8153.

0001640-70.2019.6.02.8000 0535375v8
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

CG COMERCIAL LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de
natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Emitida às 17:25:48 do dia 29/03/2019

Código de controle da certidão: D779-1B41-88A1-4E24

Certidão fornecida para o CNPJ: 31.457.403/0001-98

Válida até 28/05/2019

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Nome/Contribuinte:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0001640-70.2019.6.02.8000
INTERESSADO : PREGOEIROS
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 822 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017,  procedemos à análise da
regularidade do procedimento contido nos presentes autos,
Pregão Eletrônico nº 12/2019, objetivando a aquisição de
material de consumo (copos plásticos, mexedores plásticos
para bebidas e papel toalha).

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 (0535375), sem que tivesse sido apontada
alguma irregularidade.

A seguir, o ANEXO VI - Análise de conformidade
prévia à homologação do procedimento licitatório, na
modalidade pregão eletrônico:

 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1

Os comprovantes das publicações do
edital resumido constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII,
“a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II

SIM
0522418
0522424
0521685

2

O aviso contendo o resumo do edital foi
publicado nos meios previstos pela
legislação?
Para a Administração Pública Federal:

até R$ 650 mil (DOU e internet)
de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão
(DOU, internet e jornal de grande
circulação local)
acima de R$ 1,3 milhão ou na
hipótese de pregão para SRP
(DOU, internet e jornal de grande
circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM idem

3

Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias
entre a divulgação da licitação
(publicação do aviso do edital) e a
realização do certame?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.

SIM idem

A ata de realização do pregão
eletrônico consta do processo e
contém registro dos licitantes
participantes, das propostas
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4

apresentadas, dos lances ofertados na
ordem de classificação, da
aceitabilidade da proposta de preço, da
habilitação e dos recursos porventura
interpostos, respectivas análises e
decisões?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI,
alíneas “a” até “f”.

SIM 0535368

5
O ato de adjudicação e a publicação no
DOU constam do processo?
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

SIM 0535373

6

O comprovante da publicação do
resultado da licitação consta do
processo?
Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.

 Fase posterior

7

Os documentos necessários à
habilitação (originais ou cópias
autenticadas por cartórios
competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão
da imprensa oficial) constam do
processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e
Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII
combinado com o art. 32.

SIM 0535375

8
Os documentos apresentados pela
licitante estavam válidos na data da
sessão?

SIM idem

9
A proposta da licitante declarada
vencedora foi assinada por pessoa com
poderes para representar a empresa?

 
SIM
 

0532836

10

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

SIM
 
0535375

 

 
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,
pelos Decretos nº 5.450/2005 e, subsidiariamente, pela Lei nº
8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº 12/2019
e subsequente contratação da empresa CG COMERCIAL
LTDA, CNPJ 31.457.403/0001-98, para fornecimento dos itens
do GRUPO 1, conforme proposta comercial (0532836) e
descrição abaixo, no valor total de R$ 529,90 (quinhentos e
vinte e nove reais e noventa centavos): 

 

ITEM Descrição Unid. Quantidade Marca Valor
unitário

Valor
total

1
COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ:
50ml, cor branca, embalado em plástico lacrado
com 100 unidades cada. 

CENTO 200
ULTRA
 

R$
1,4900

R$
298,00

3 MEXEDOR PARA CAFÉ BRANCO - PCT/500. PACOTE 50 ULTRA R$
4,6380

R$
231,90

 
Vale ressaltar o fracasso do Grupo 2 (papel toalha),

conforme consta da Ata (0535368) e do Termo de Adjudicação
(0535373).

À  consideração superior.
 

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 03/05/2019, às 09:19, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 03/05/2019, às 09:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0535555 e o código CRC 4388907C.

0001640-70.2019.6.02.8000 0535555v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 03 de maio de 2019.

Constatada a regularidade de todos os atos procedimentais realizados no presente
certame licitatório, em especial a Ata de Realização do Pregão Eletrônico (0535368), o
Resultado por Fornecedor (0535370), o Termo de Adjudicação ( 0535373), e,
finalmente, considerando o pronunciamento da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral
(0535555), torno os presentes autos conclusos ao Excelentíssimo Senhor
Desembargador Presidente deste Tribunal, 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
03/05/2019, às 13:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0535903 e o código CRC 7D83A88C.

0001640-70.2019.6.02.8000 0535903v1
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PROCESSO : 0001640-70.2019.6.02.8000
INTERESSADO : PREGOEIROS

ASSUNTO : Homologação. Pregão eletrônico nº 12/2019. Aquisição de material de consumo – copos plásticos, mexedores para bebidas e papel
toalha.

 

Decisão nº 1378 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES

 
Concluído o presente procedimento licitatório e tendo em

vista o pronunciamento da Assessoria Jurídica da Direção-Geral
através do Parecer nº 822 (0535555), que atestou a legalidade de
todo o certame, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e legais
efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico n.° 12/2019, em
conformidade com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico
(0535368), cujo objeto é a aquisição de material de consumo – copos
plásticos, mexedores para bebidas e papel toalha, cujo GRUPO I foi
adjudicado à empresa CG COMERCIAL LTDA, CNPJ nº
31.457.403/0001-98, conforme proposta comercial (0532936),
sendo a contratação no valor de R$ 529,90 (quinhentos e vinte e
nove reais e noventa centavos), restando fracassado certame no
que se refere ao GRUPO II (papel toalha), nos termos da Ata
(0535368) e do Termo de Adjudicação (0535373).

 
Desse modo, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº

10.520/02, combinado com o Decreto nº 5.450/05 (Regulamento do
Pregão na Forma Eletrônica), AUTORIZO a contratação.

 
À Secretaria de Administração para as providências

necessárias, sobretudo no que diz respeito às providências que
devem ser adotadas no que diz respeito ao fracasso observado
quanto ao Grupo II.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 05/05/2019, às 16:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0536236 e o código CRC 37289E04.

0001640-70.2019.6.02.8000 0536236v2

  

Decisão 1378 (0536236)         SEI 0001640-70.2019.6.02.8000 / pg. 229



08/05/2019 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=781209&tipo=t 1/2

PODER JUDICIÁRIO
 Tribunal Superior Eleitoral

 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
  

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00012/2019

  
Às 18:49 horas do dia 08 de maio 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 0001640-70.2019,
Pregão nº 00012/2019. 
 

 
Resultado da Homologação

 
GRUPO 1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 674,5000 Situação: Homologado
 
Adjudicado para: CG COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 529,9000 .
 
Itens do grupo:

 1 - COPO DESCARTÁVEL

 2 - TALHER DESCARTÁVEL

 
Item: 1 - GRUPO 1
Descrição: COPO DESCARTÁVEL
Descrição Complementar: COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO CAFÉ
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: CENTENA
Valor estimado: R$ 394,0000 Situação: Homologado
 
Adjudicado para: CG COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 298,0000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/05/2019
17:31:06 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:CG COMERCIAL LTDA,

CNPJ/CPF:31.457.403/0001-98, Melhor lance : R$ 298,0000

Homologado 08/05/2019
18:49:34

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

 
Item: 2 - GRUPO 1
Descrição: TALHER DESCARTÁVEL
Descrição Complementar: TALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MEXEDOR DE CAFEZINHO, APLICAÇÃO
COPA E COZINHA, COR BRANCO TRANSPARENTE
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: PACOTE 500,00 UN
Valor estimado: R$ 280,5000 Situação: Homologado
 
Adjudicado para: CG COMERCIAL LTDA , pelo melhor lance de R$ 231,9000 .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/05/2019
17:31:06 - Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:CG COMERCIAL LTDA,

CNPJ/CPF:31.457.403/0001-98, Melhor lance : R$ 231,9000
Homologado 08/05/2019

18:49:35
JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA
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Item: 3
Descrição: TOALHA DE PAPEL
Descrição Complementar: 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.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.110 Unidade de fornecimento: BOBINA
Valor estimado: R$ 11.682,7500 Situação: Cancelado na aceitação

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Cancelado
na aceitação

02/05/2019
16:54:59 -

Item cancelado na aceitação. Motivo: item cancelado. Nove propostas. 02 não
responderam quanto a EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO

MICROBIOLÓGICO E FICHA TÉCNICA DO PRODUTO- EDITAL TR.01 SOLICITOU
DESISTÊNCIA. 06 NÃO ACEITARAM NEGOCIAÇÃO, VALORES ACIMA DO ESTIMADO

PELA ADMINISTRAÇÃO.

Homologado 08/05/2019
18:49:34

JOSE
RICARDO
ARAUJO
E SILVA

 
 

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

 

DESPACHO

Maceió, 08 de maio de 2019.
À COMAP, para providenciar, por intermédio da

SLC, a publicação do resultado do certame e, por intermédio
da SEALMOX, avaliar a necessidade ou não de alterar o termo
de referência, considerando a possibilidade de repetição do
certame para o item fracassado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/05/2019, às 18:56, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0538464 e o código CRC F97F486D.

0001640-70.2019.6.02.8000 0538464v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de maio de 2019.
 
 
À SLC
À SEALMOX
 
Senhoras Chefes,
 
Diante do Despacho GSAD 0538464, encaminho os

presentes autos para que sejam tomadas as providências
necessárias, no que couber, a cada unidade.

 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 09/05/2019, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0538767 e o código CRC D54BCE4E.

0001640-70.2019.6.02.8000 0538767v1

  

Despacho COMAP 0538767         SEI 0001640-70.2019.6.02.8000 / pg. 233



Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

Data de envio: 10/05/2019 13:14:35
Origem: Setor de Licitações e Contratos
Operador: Denise Maria de Araújo
Ofício: 5300422
Data prevista de publicação: 13/05/2019
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Empenho

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais.

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5
Tamanho

(cm)
Valor

11677377
Aviso de Homologação Pregão Eletrônico nº 12-2019 -
CG COMERCIAL LTDA.rtf

fa398ff25d85ec50
c76676e87afc03f5

4,00
R$

132,16

Total da matéria 4,00
R$

132,16

11677378
Aviso de Homologação Pregão Eletrônico nº 15-2019 -
EUNICE MARIA GONÇALVES DE OLIVEIRA.rtf

523a8e2ad6e791dd
7cd0f2d7e2609d88

5,00
R$

165,20

Total da matéria 5,00
R$

165,20

TOTAL DO OFICIO 9,00
R$

297,36

Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=5300422

1 de 1 10/05/2019 13:15
Comprovante de envio de publicação da Homologação no DOU (0539740)         SEI 0001640-70.2019.6.02.8000 / pg. 234



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

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302019051300121
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TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
S EC R E T A R I A

EXTRATO DE CONTRATO

Processo TST nº 505.795/2018-2. Serra Mobile Indústria e Comércio Ltda. CNPJ
07.875.146/0001-20. Cadeiras Giratórias. Pregão Eletrônico. Contrato PE-101/2018-A. Lei nº
10.520/2002, e Decretos nº 5.450/2005 e 7.892/2013. Valor total: R$ 130.010,00. Vigência:
da data da assinatura até 180 dias após o recebimento definitivo. Programa de trabalho
02.122.0571.4256.0001, elemento de despesa 4.4.90.52, nota de empenho 2019NE000699.
Assinatura: 10/05/2019. Pelo Contratante: Dirley Sérgio de Melo, Secretário de
Administração. Pela Contratada: Gustavo Tonet Bassani, Representante Legal.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2019 - UASG 60001

Processo: 007368/19-00.11. Objeto: Contratação de seguro predial para os bens móveis e
imóveis do edifício-sede do STM e da Garagem Oficial Norte, localizados na cidade de
Brasília/DF. . Total de Itens Licitados: 2. Edital: 13/05/2019 das 08h00 às 17h59. Endereço:
Praça Dos Tribunais Superiores - Ed.sede, Sala 1301, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/60001-5-00015-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 13/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
23/05/2019 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital
disponível nos sites: www.comprasnet.gov.br e www.stm.jus.br.

DAVID GONCALVES OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIASGnet - 10/05/2019) 60001-00001-2019NE000119

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 9/2019

O Superior Tribunal Militar torna público que o Diretor-Geral, em despacho de
29/04/2019, homologou o resultado do Pregão em epígrafe, cujo objeto é a contratação de
serviços de locação, com instalação, de toldo, tenda, climatizador, gerador de energia, piso
tablado e praticável, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP), adjudicando o grupo único
à CENTRAL SERVIÇOS E GESTÃO EIRELI.

RAFAELA SILVA FIGUEIREDO CAMARGO
Pregoeira

(SIDEC - 10/05/2019) 060001-00001-2019NE000109

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 12/2019

O Superior Tribunal Militar torna público que o Diretor-Geral, em despacho de
03/05/2019, homologou o resultado do Pregão em epígrafe, cujo objeto é a aquisição, com
instalação, de cortinas rolô, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP), determinando o
cancelamento do grupo único por não se alcançar propostas válidas.

RAFAELA SILVA FIGUEIREDO CAMARGO
Pregoeira

(SIDEC - 10/05/2019) 060001-00001-2019NE000109

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000517, emitida em 30/04/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: CCS VALENTE COM. DE GÊNS. ALIMENTÍCIOS LTDA. Objeto: aquisição de
material de consumo - gênero alimentação - açúcar (Ata 005/2019). Modalidade de
Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário:
Programa de Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do
empenho: R$ 2.280,00 (dois mil, duzentos e oitenta reais). Proc. nº TRF2-EOF-
2018/00459.01.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2019NE000536, emitida em 07/05/2019. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: BIO MEDICAMENTOS LTDA. Objeto: fornecimento de vacinas trivalente contra
a gripe do vírus Influenza H1N1 e Sazonal (Ata n.º 014/2019). Modalidade de Licitação: Lei
nº 10.520/02 c/c Decretos 5.450/05 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de
Trabalho: 02061056942576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$
10.000,00 (dez mil reais). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00033.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2019 - UASG 90030

Processo: 0003380-74.2019. Objeto: Contratação de empresa especializada para a coleta,
transporte e entrega de materiais de forma organizada.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
13/05/2019 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio Francisco Caruso da Rocha, 300,
Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90030-5-
00014-2019. Entrega das Propostas: a partir de 13/05/2019 às 11h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 24/05/2019 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: Edital também disponível no sítio
www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

MAGDA LUCIA SCHEUNEMANN CIDADE
Diretora-Geral

(SIASGnet - 10/05/2019) 90030-00001-2019NE500106

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2019 - UASG 70002

Nº Processo: 0000659-68.2019. Objeto: A presente licitação tem por objeto a aquisição
imediata do material (Consumo e Permanente) especificado no Anexo I (Termo de
Referência), que integra este ato convocatório.. Total de Itens Licitados: 8. Edital:
13/05/2019 das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00. Endereço: Av. Antonio da Rocha
Viana, Nº 1389, Bosque - Rio Branco/AC ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70002-5-00026-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 13/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
27/05/2019 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

BRUNA SILVA BRASIL
Técnica Judiciária

(SIASGnet - 10/05/2019) 70002-00001-2019NE000037

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 02-D/2019; Proc. SEI nº 0006778-52.2018.6.02.8000; PE nº 06/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; Órgão Participante: 59º Batalhão de Infantaria Motorizado em
Alagoas; Vigência: 8 meses, contados da publicação do extrato. Assinatura: 25/04/19;
Objeto: Registro de Preços de material de consumo - material de limpeza(Itens: 01-
VASSOURA DE PELO, 02- VASSOURÃO, 03-RODO COM DUAS LÂMINAS, 12-CERA LÍQUIDA,
13-LIMPADOR DE VIDROS, 14-LUSTRA-MÓVEIS); Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item,
marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente. (consultar no PE
nº 06/2019, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Compras - Atas de Registro de
Preços). MANOEL FERNANDES GOMES - ME, CNPJ nº 24.628.250/0001-39; Item 01, Própria,
Unidade, 2100, R$ 7,99, R$ 16.779,00; Item 02, Duplas, Unidade, 2050, R$ 13,11, R$
26.875,50; Item 03, Cristal, Unidade, 3050, R$ 4,80, R$ 14.640,00; Item 12, Inglesa, Frasco,
700, R$ 4,19, R$ 2.933,00; Item 13, Pratik, Frasco, 1050, R$ 6,90, R$ 7.245,00; Item 14,
Worker, Frasco, 450, R$ 2,90, R$ 1.305,00.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 02-E/2019; Proc. SEI nº 0006778-52.2018.6.02.8000; PE nº 06/2019; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993, 10.520/2002, e Decretos nsº 5.450/2005 e 7.892/2013;
Gerenciador da Ata: TRE/AL; Órgão Participante: 59º Batalhão de Infantaria Motorizado em
Alagoas; Vigência: 8 meses, contados da publicação do extrato. Assinatura: 26/04/19;
Objeto: Registro de Preços de material de consumo - material de limpeza(Itens: 08- BALDE
DE PLÁSTICO, 09- CESTO PARA LIXO, 10- PANO DE CHÃO, 11- PANO DE PRATO); Relação
contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor total,
respectivamente. (consultar no PE nº 06/2019, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência -

Compras - Atas de Registro de Preços). NORTSUL COMERCIAL LTDA, CNPJ nº
11.625.595/0001-97; Item 08, Mercomplas, Unidade, 450, R$ 8,16, R$ 3.672,00; Item 09,
Mercomplas, Unidade, 600, R$ 36,17, R$ 21.702,00; Item 10, Tercelagem Alagoana,
Unidade, 2500, R$ 2,50, R$ 6.250,00; Item 11, Tercelagem Alagoana, Unidade, 1850, R$
1,55, R$ 2.867,50.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2019

Processo Administrativo SEI nº 0001640-70.2019.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do

TRE/AL, homologou, em 05/05/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 12/2019, cujo
objeto é a aquisição de material de consumo - copos plásticos, mexedores para bebidas e
papel toalha, adjudicando o GRUPO I do objeto à empresa CG COMERCIAL LTDA, CNPJ nº
31.457.403/0001-98, no valor de R$ 529,90, observando que restou fracassado o GRUPO II
(papel toalha), e autorizando a contratação da empresa referida, com arrimo no art. 4º,
XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05.

Maceió/AL, 10 de maio de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2019

Processo Administrativo SEI nº 0000135-44.2019.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente do

TRE/AL, homologou, em 08/05/2019, o resultado do Pregão Eletrônico nº 15/2019, cujo
objeto é a aquisição de material destinado a compor o acervo bibliográfico deste Tribunal
no exercício 2019, adjudicando o seu objeto à empresa: EUNICE MARIA GONÇALVES DE
OLIVEIRA, CNPJ nº 11.311.279/0001-40, com o melhor lance de 36,10% de desconto, para
o fornecimento do item 1 do Edital, no valor total de R$ 23.182,71, autorizando a
contratação da referida empresa, com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no
Decreto nº 5.450/05.

Maceió/AL, 10 de maio de 2019.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2019 - UASG 70011

Nº Processo: 0001933-74.2018. Objeto: Registro de Preços de material de expediente -
envelopes e capas de processo.. Total de Itens Licitados: 8. Edital: 13/05/2019 das 08h00
às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00020-2019. Entrega das Propostas: a
partir de 13/05/2019 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
24/05/2019 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

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

(SIASGnet - 10/05/2019) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS

Ata de Registro de Preço nº 11/2019. Processo nº 12345/2018-SAO contratada:
ALIANZA MATERIAIS DE INFORMÁTICA E ESCRITÓRIO LTDA - ME, CNPJ 27.585.607/0001-
37. Objeto: Cabo extensor USB 2.0 (300 UND), valor unitário R$ 10,80. Validade do
Registro: de 13/05/2019 a 12/05/2020.

Ata de Registro de Preço nº 12/2019. Processo nº 12345/2018-SAO contratada: ANAX
BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA, CNPJ 28.849.946/0001-46. Objeto: Mouse óptico
multimídia, cor preta, conexão USB (300 UND), valor unitário R$ 33,38. Validade do
Registro: de 13/05/2019 a 12/05/2020.

Ata de Registro de Preço nº 13/2019. Processo nº 12345/2018-SAO contratada:
MICROSENS S.A., CNPJ 78.126.950/0001-54. Objeto: Toner preto, original, Samsung
MLT-D205L (600 UND), valor unitário R$ 212,00. Validade do Registro: de 13/05/2019
a 12/05/2020.

Ata de Registro de Preço nº 14/2019. Processo nº 12345/2018-SAO contratada:
SINGULAR COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI - ME, CNPJ 02.642.492/0001-44. Objeto: Fita
para impressora matricial Epson LQ 590 (2.000 UND), valor unitário R$ 13,19. Validade
do Registro: de 13/05/2019 a 12/05/2020.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de maio de 2019.

À SGO/COFIN,

 

Para emissão da competente nota de empenho.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 14/05/2019, às 16:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0541169 e o código CRC B68955EF.

0001640-70.2019.6.02.8000 0541169v1
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16/05/2019 https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
 
 
Inscrição: 31457403/0001-98
Razão Social: CG COMERCIAL LTDA
Nome Fantasia:CG COMERCIAL
Endereço: R CORONEL PACHECO RAMALHO 148 / PITANGUINHA / MACEIO / AL /

57052-040
 
 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
 
 
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS.
 
 
Validade: 30/04/2019 a 29/05/2019
 
Certificação Número: 2019043002480254058389
 
 
Informação obtida em 16/05/2019, às 14:23:48.
 
 
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - PRÉ-EMPENHO

 __ SIAFI2019-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-
EMPENHO)_________________
 16/05/19  14:32                                      USUARIO : TONY SA       
 DATA EMISSAO    : 16Mai19                            NUMERO  : 2019PE000213  
 DATA LIMITE     :                                                            
 UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS            
 GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                  
 FAVORECIDO      :                                                            
 TAXA CAMBIAL    :                                                            
                                                                              
                                                                              
 OBSERVACAO / FINALIDADE                                                      
 ANULAçãO DO PE N.º 131/2019, EM FACE DA AUTORIZAçãO DA CONTRATAçãO E
CONSEQUE
 TE EMISSãO DE NOTA DE EMPENHO. PROC. 0001640-70.2019.6.02.8000.              
                                                                              
                                                                              
 EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O
 401083  1 084621  0100000000 339030        AOSA CONSUM                  674,5
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
 LANCADO POR : 77720784472 - TONY SA              UG : 070011   16Mai19   11:5
 PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                  

Documento assinado eletronicamente por TONY WARREN GOMES DE SÁ, Técnico
Judiciário, em 16/05/2019, às 14:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0542718 e o código CRC ABEEB721.

0001640-70.2019.6.02.8000 0542718v2
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Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 16/05/2019, às 18:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/05/2019, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 17/05/2019, às 10:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0542720 e o código CRC DFA9B9F8.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Nota de Empenho n.º 425/2019 (SEI 0542720)

Observação:

O Pré-empenho n.º 213/2019 (SEI 0542718) anulou o PE n.º
131/2019 (SEI 0518029)

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Técnico Judiciário, em 16/05/2019, às 15:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0542724 e o código CRC 88287B0F.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0542724         SEI 0001640-70.2019.6.02.8000 / pg. 241



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

 

DESPACHO

Maceió, 16 de maio de 2019.
À SAD,
Para assinatura do empenho 2019NE000425

(0542720).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 16/05/2019, às 18:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0543044 e o código CRC C38B523C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de maio de 2019.
À SEALMOX, para remessa da nota de empenho ao

fornecedor e demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/05/2019, às 16:54, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0546434 e o código CRC 78BFA391.
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E-mail - 0546490

Data de Envio: 
  23/05/2019 17:34:23

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    cgcomercial.al@gmail.com

Assunto: 
  Envio de Nota de Empenho 2019NE000425 PA 1640-70.2019

Mensagem: 
   Prezado fornecedor,

FAVOR RESPONDER IMEDIATAMENTE ACERCA DO RECEBIMENTO DESTA NOTA DE EMPENHO

1. Encaminhamos em anexo as notas de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. Pedimos o favor de inserir os dados bancários da empresa e o número do empenho na nota fiscal,
quando de sua emissão.

3. LOCAL DE ENTREGA: SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DO TRE/AL, AV. MENINO MARCELO (ANTIGA VIA
EXPRESSA), Nº 7200-D BAIRRO SERRARIA, CEP: 57046-000 MACEIÓ-AL. TEL.: (82) 3328.1947 - PONTO DE
REFERÊNCIA: EM FRENTE À SAMU E PRÓXIMO À CONCESSIONÁRIA AUTO VANESSA.

4. Deixamos claro que NÃO ACEITAREMOS a entrega de material diversa do que foi cotado e está
registrado na Nota de Empenho, no que diz respeito às características, sobretudo mudança de MARCA ou
unidade (Kg, L, g, etc..). Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail ou nos telefones abaixo ANTES da
remessa do material para evitarmos dissabores durante o processo de aceite neste Tribunal.

5. Por fim, pedimos confirmar o recebimento desta nota de empenho respondendo a este e-mail. É
imprescindível para que não tenhamos problemas com prazos contados para entrega do material que
começa a contar a partir desse recebimento do mesmo.

Atenciosamente
Luciana Wander de Oliveira Melo
Chefe da SEALMOX
almoxarifado@tre-al.jus.br
(82) 3328-1947
(82)2122-7690
(82)2122-7691

Anexos:
    SIAFI___Nota_de_Empenho_0542720.html
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24/05/2019 MDaemon Webmail
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Mensagem

Pasta de destino Caixa de Entrada  Copiar  Mover

De: CG Comercial <cgcomercial.al@gmail.com> 
Para: "Edney Vieira de Almeida" <edneyalmeida@tre-al.jus.br>
Data: 23/05/2019 06:26 PM
Assunto:[almoxarifado] Envio de Nota de Empenho 2019NE000425 PA 1640-70.2019

edneyalmeida@tre-al.jus.br
Lista de Mensagens
Mensagem Anterior
Próxima Mensagem

MDaemonCaixa de Entrada Redigir Calendário Contatos Tarefas

Anotações Documentos Opções Ajuda Sair

Recebido
 
Em qui, 23 de mai de 2019 às 17:34, TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-
al.jus.br> escreveu:

  Prezado fornecedor,
  

FAVOR RESPONDER IMEDIATAMENTE ACERCA DO RECEBIMENTO DESTA NOTA DE
EMPENHO

  
1. Encaminhamos em anexo as notas de empenho emitida em favor dessa Empresa.

  
2. Pedimos o favor de inserir os dados bancários da empresa e o número do empenho na nota fiscal,
quando de sua emissão.

  
3. LOCAL DE ENTREGA: SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DO TRE/AL, AV. MENINO MARCELO
(ANTIGA VIA EXPRESSA), Nº 7200-D BAIRRO SERRARIA, CEP: 57046-000 MACEIÓ-AL. TEL.:
(82) 3328.1947 - PONTO DE REFERÊNCIA: EM FRENTE À SAMU E PRÓXIMO À
CONCESSIONÁRIA AUTO VANESSA.

  
4. Deixamos claro que NÃO ACEITAREMOS a entrega de material diversa do que foi cotado e está
registrado na Nota de Empenho, no que diz respeito às características, sobretudo mudança de MARCA ou
unidade (Kg, L, g, etc..). Qualquer dúvida entrar em contato por e-mail ou nos telefones abaixo ANTES da
remessa do material para evitarmos dissabores durante o processo de aceite neste Tribunal.

  
5. Por fim, pedimos confirmar o recebimento desta nota de empenho respondendo a este e-mail. É
imprescindível para que não tenhamos problemas com prazos contados para entrega do material que
começa a contar a partir desse recebimento do mesmo.

  
Atenciosamente

 Luciana Wander de Oliveira Melo
 Chefe da SEALMOX

 almoxarifado@tre-al.jus.br
 (82) 3328-1947

 (82)2122-7690
 (82)2122-7691
  

 

Anexados
[1] Arquivo: ATT00002.txt Tamanho:

2k
Tipo de
Conteúdo:
text/plain

[2] Arquivo: ATT00003.html
(Mostrar conteúdo da mensagem)

Tamanho:
2k

Tipo de
Conteúdo:
text/html

Download arquivo zip contendo
todos os anexos
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Próxima não lida
Responder ao Remetente
Responder a Todos
Encaminhar Mensagem
Encaminhar como anexo
Marcar como não lida
Excluir Mensagem
Isto é SPAM
Isto não é SPAM
Imprimir Mensagem
Salvar Fonte
Visualizar Origem da Mensagem

Anexados
[1] Arquivo: ATT00002.txt Tamanho:

2k
Tipo de
Conteúdo:
text/plain

[2] Arquivo: ATT00003.html
(Mostrar conteúdo da mensagem)

Tamanho:
2k

Tipo de
Conteúdo:
text/html

Download arquivo zip contendo
todos os anexos
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3455 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX

Informo que foi aberto PA 0004665-91.2019.6.02.8000, tendo a CG
Comercial LTDA como fornecedora ( mexedor e copo 50ml), próprio para ao
envio de nota de empenho, acompanhamento de envio e recepção do produto,
bem como os demais atos afetos à gestão.

Documento assinado eletronicamente por EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA, Técnico
Judiciário, em 30/05/2019, às 08:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0548999 e o código CRC 1AA57CFE.
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