
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 higiênico, conforme especificado em QUADRO
ANEXO ÚNICO, visando atender, de forma provisória, às Unidades da Justiça Eleitoral
em Alagoas, vez que faz parte do planejamento anual de contratações, na manutenção
de suas atividades durante o exercício de 2019, pelo período de 03 (TRÊS) meses. Esta
aquisição deverá ocorrer mediante contratação direta emergencial.

1.1 JUSTIFICATIVA- A situação emergencial caracteriza-se pelo fato de que não
logramos êxito, até a presente data, quanto à entrega do item adjudicado, pelo licitante
vencedor do PE 04-2019, mesmo após exauridas todas as tentativas de comunicação
e conversa com o mesmo, conforme minuciosamente explanado pela COMAP, em
despacho de evento 0523172, processo SEI 0000385-77.2019.6.02.8000 e por ser o
item de higiene pessoal, essencial para a manutenção dos serviços deste Tribunal.
Ademais, tramita processo SEI 0006778-52.2018.6.02.8000, visando a compra de
papel higiênico para atender a demanda anual do órgão, dentre outros materiais de
limpeza, porém, até que se dê sua conclusão, estima-se que demandará, ainda, uns 40
(quarenta) dias. 

 

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

  2.3.2.2- registro no órgão competente, devidamente atualizado;

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

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

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

2.6- Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

 

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

3.1- O Prazo de entrega será de 03 (TRÊS) dias úteis, 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 1 (UM) dia útil após o
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste
Tribunal, o material será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento.

 

5. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

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

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

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

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

 

6.  PAGAMENTO

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

6.2- Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.3- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

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

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

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

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

VP = Valor da parcela a ser paga;

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

 

I = (TX/100)/365

I= (6/100)/365

I = 0,0001644

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

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

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

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

 

8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Solicitamos os papéis higiênicos
confeccionados em material biodegradável.

 

 

 

QUADRO ANEXO ÚNICO

ITEM MATERIAL QUANT. UNIDADE PEDIDO
ÚNICO

ÚNICO

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

1.440
pacotes
c/ 04
rolos

OU

480
pacotes
c/ 12
rolos

PACOTE

1.440
pacotes
c/ 04
rolos
OU

480
pacotes
c/ 12
rolos

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 08/04/2019, às 17:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0526168 e o código CRC 0EB83128.

0003157-13.2019.6.02.8000 0526168v4
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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 abril de 2019.
Senhora Coordenadora,
 
Segue Termo de Referência para compra de caráter

emergencial, para aquisição imediata, conforme
minuciosamente detalhado e demandado em
despachos COMAP 0523172 e GSAD
0524873,respectivamente, para que seja apreciado pelo Sr.
Secretário de Administração, em busca de sua aprovação.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 08/04/2019, às 17:46, 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
0526183 e o código CRC 18F595FE.

0003157-13.2019.6.02.8000 0526183v1
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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 abril de 2019.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Encaminho os presentes autos para análise do

Termo de Referência 0526168, referente à aquisição
emergencial do papel higiênico.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 08/04/2019, às 19:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0526296 e o código CRC 82DA3376.

0003157-13.2019.6.02.8000 0526296v1
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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 abril de 2019.

À COMAP,

Sra. Coordenadora,

Ante a necessidade de aquisição emergencial apontada, solicito urgência na realização
de estimativa de preços, destacando, oportunamente, que aprovo o Termo de
Referência consignado no evento 0526168, consultadas empresas fornecedoras locais,
dada a necessidade de pronta entrega, circunstância que deve ser observada quanto à
redação do item do TR (deve ser alterada para - a entrega dar-se-á até o primeiro dia
útil após o recebimento da nota de empenho).

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/04/2019, às 17:25, 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
0526433 e o código CRC FA95B7E6.

0003157-13.2019.6.02.8000 0526433v1
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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 abril de 2019.
 
 
À SEIC
 
Senhora Chefe Substituta,
 
Encaminho os presentes autos, em atendimento ao

Despacho GSAD 0526433, para que seja realizada a estimativa
de preços, com a urgência que o caso requer.

 
Concomitantemente, à SEALMOX pra que proceda

a alteração apontada pelo senhor Secretário de
Administração.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 09/04/2019, às 18:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0526988 e o código CRC FDA83317.

0003157-13.2019.6.02.8000 0526988v1
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E-mail - 0527066

Data de Envio: 
  09/04/2019 18:57:28

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    contato@grupoaleplast.com.br

Assunto: 
  Solicitação de cotação para entrega emergencial e imediata de papel higiênico. PA 0003157-13.2019

Mensagem: 
  URGENTE

Prezado Williams,

Solicitamos cotação para o fornecimento imediato de papel higiênico no total de 1440 pacotes de 4 rolos
cada OU 480 pacotes com 12 rolos cada, totalizando 5.760 unidades, conforme especificação abaixo:

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

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0526168.html
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E-mail - 0527072

Data de Envio: 
  09/04/2019 19:00:13

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    vendas1@gramfix.net.br

Assunto: 
  Solicitação de cotação para entrega emergencial e imediata de papel higiênico. PA 0003157-13.2019

Mensagem: 
  URGENTE

Prezada Suelen,

Solicitamos cotação para o fornecimento imediato de papel higiênico no total de 1440 pacotes de 4 rolos
cada OU 480 pacotes com 12 rolos cada, totalizando 5.760 unidades, conforme especificação abaixo:

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

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0526168.html
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E-mail - 0527076

Data de Envio: 
  09/04/2019 19:02:52

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    comercial2@higicleanmaceio.com.br

Assunto: 
  Solicitação de cotação para entrega emergencial e imediata de papel higiênico. PA 0003157-13.2019

Mensagem: 
  URGENTE

Prezada Joseane, 

Solicitamos cotação para o fornecimento imediato de papel higiênico no total de 1440 pacotes de 4 rolos
cada OU 480 pacotes com 12 rolos cada, totalizando 5.760 unidades, conforme especificação abaixo:

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

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0526168.html
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E-mail - 0527077

Data de Envio: 
  09/04/2019 19:06:29

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    alessany.gama@distribuidoraklean.com.br
    patricia.sousa@gepcdistribuidora.com.br

Assunto: 
  Solicitação de cotação para entrega emergencial e imediata de papel higiênico. PA 0003157-13.2019

Mensagem: 
  URGENTE

Prezada Alessany,

Mais uma vez solicitamos cotação para o fornecimento imediato de papel higiênico no total de 1440
pacotes de 4 rolos cada OU 480 pacotes com 12 rolos cada, totalizando 5.760 unidades, conforme
especificação abaixo:

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

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br
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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 higiênico, conforme especificado em QUADRO
ANEXO ÚNICO, visando atender, de forma provisória, às Unidades da Justiça Eleitoral
em Alagoas, vez que faz parte do planejamento anual de contratações, na manutenção
de suas atividades durante o exercício de 2019, pelo período de 03 (TRÊS) meses. Esta
aquisição deverá ocorrer mediante contratação direta emergencial.

1.1 JUSTIFICATIVA- A situação emergencial caracteriza-se pelo fato de que não
logramos êxito, até a presente data, quanto à entrega do item adjudicado, pelo licitante
vencedor do PE 04-2019, mesmo após exauridas todas as tentativas de comunicação
e conversa com o mesmo, conforme minuciosamente explanado pela COMAP, em
despacho de evento 0523172, processo SEI 0000385-77.2019.6.02.8000 e por ser o
item de higiene pessoal, essencial para a manutenção dos serviços deste Tribunal.
Ademais, tramita processo SEI 0006778-52.2018.6.02.8000, visando a compra de
papel higiênico para atender a demanda anual do órgão, dentre outros materiais de
limpeza, porém, até que se dê sua conclusão, estima-se que demandará, ainda, uns 40
(quarenta) dias. 

 

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

  2.3.2.2- registro no órgão competente, devidamente atualizado;

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

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

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

2.6- Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

 

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

3.1- A entrega dar-se-á até o primeiro dia útil após o recebimento da Nota de
Empenho. 

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 1 (UM) dia útil após o
recebimento provisório da nota fiscal. Constatada a adequação às exigências deste
Tribunal, o material será recebido definitivamente e encaminhado para pagamento.

 

5. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

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

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

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

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

 

6.  PAGAMENTO

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

6.2- Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.3- Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

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

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

 

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

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

VP = Valor da parcela a ser paga;

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

 

I = (TX/100)/365

I= (6/100)/365

I = 0,0001644

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

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

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

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

 

8. CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Solicitamos os papéis higiênicos
confeccionados em material biodegradável.

 

 

 

QUADRO ANEXO ÚNICO

ITEM MATERIAL QUANT. UNIDADE PEDIDO
ÚNICO

ÚNICO

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

1.440
pacotes
c/ 04
rolos

OU

480
pacotes
c/ 12
rolos

PACOTE

1.440
pacotes
c/ 04
rolos
OU

480
pacotes
c/ 12
rolos

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 09/04/2019, às 19:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0527081 e o código CRC 8598E931.

0003157-13.2019.6.02.8000 0527081v2
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De: Willians Bandeira - Licitação | UP Distribuidora <licitacoes@grupoaleplast.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Data: 10/04/2019 07:55 AM
Assunto: [seic] RES: Solicitação de cotação para entrega emergencial e imediata de papel higiênico. PA 0003157-13.2019

Bom dia!

Conforme solicitado segue a nossa proposta em anexo.

Sempre a sua disposição.

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: terça-feira, 9 de abril de 2019 18:57
Para: contato@grupoaleplast.com.br
Assunto: Solicitação de cotação para entrega emergencial e imediata de papel
higiênico. PA 0003157-13.2019

URGENTE

Prezado Williams,

Solicitamos cotação para o fornecimento imediato de papel higiênico no total
de 1440 pacotes de 4 rolos cada OU 480 pacotes com 12 rolos cada,
totalizando 5.760 unidades, conforme especificação abaixo:

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

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br

Anexados:

Arquivo: TRE-AL 10,04,2019.pdf Tamanho: 396k Tipo de Conteúdo: application/pdf

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=HS1A6D...

1 de 1 10/04/2019 12:51
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Av. Maceió, 59 – Tabuleiro do Martins – Maceió – Alagoas – CEP 57.061-110                                                                                                                          
Fone: (82) 3324-1110 – E-mail: licitacoes@grupoaleplast.com.br                                                                                                          

CNPJ 12.423.997/0001-71     IE 242347495 

P R O P O S T A 

 

 
Para: 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE-AL   
Nesta 
 
Prezado (a) Senhor (a), 
 
                                     UP Distribuidora de Produtos Descartáveis Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 
12.423.997/0001-71, com sede na Av. Maceió, 59 – Tabuleiro do Martins, Maceió – AL, CEP 57061-110, 
telefone 082-3324-1110 –ramal 233, Email licitacoes@grupoaleplast.com.br, por intermédio de seu 
representante legal, o Sr. Williams Bandeira de Farias, com CPF sobre o nº 496.117.474-20 pela 
presente, apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sa., nossa Proposta abaixo descrita:  

ITE
M 

DESCRIÇÃO - LOTE IV Marca 
    

 PREÇO EM 
R$  

 PREÇO EM R$  

Unid. Qnt.  R$ UND   R$ TOTAL  

1 

PAPEL HIGIÊNICO de primeira linha, folha dupla, 
macio, absorvente, branco, picotado, biodegradável, 
não reciclado, em rolos com no mínimo 10 cm x 30 
m. (1) 

FOFINHO 
PACOT
E C/ 4 

ROLOS 
1440 R$    3,95 R$       5.688,00 

PAPEL HIGIÊNICO de primeira linha, folha dupla, 
macio, absorvente, branco, picotado, biodegradável, 
não reciclado, em rolos com no mínimo 10 cm x 30 
m. (1) 

FOFINHO 
PACOT
E C/ 12 
ROLOS 

480 R$  10,99 R$       5.275,20 

Validade da proposta: 30 DIAS 
Conta bancária: Banco do Brasil Agência 5111-X, Conta Corrente 229870-8. 
Entrega: Máximo 3 dias. 
 

Maceió, 10 de Abril de 2019.  
 
 

____________________________________________  
Williams Bandeira de Farias – CPF 496.117.474-20 

 
                   PAPEL HIGIÊNICO C/ 4                             PAPEL HIGIÊNICO C/ 12 
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E-mail - 0527391

Data de Envio: 
  10/04/2019 14:02:19

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    licitacoes@grupoaleplast.com.br

Assunto: 
  Solicitação de confirmação de capacidade de atendimento para o quantitativo requerido e de ciência e
concordância com o Termo de Referência. PA 0003157-13.2019

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Tendo em vista a proposta de preço apresentada nesta data pela UP Distribuidora, para fornecimento de
480 (quatrocentos e oitenta) pacotes de 12 unidades de papel higiênico da marca Fofinho, conforme
descrição, no valor do pacote de R$ 10,99 (dez reais e noventa e nove centavos), solicitamos que seja
confirmada a ciência e a concordância com o constante no Termo de Referência em anexo, bem como
confirmação expressa de condições de entrega do produto no prazo de 1 dia útil, a partir do recebimento
da Nota de Empenho.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0527081.html
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De: Willians Bandeira - Licitação | UP Distribuidora <licitacoes@grupoaleplast.com.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Data: 10/04/2019 02:26 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação de confirmação de capacidade de atendimento para o quantitativo requerido e de ciência e
concordância com o Termo de Referência. PA 0003157-13.2019

Boa tarde!

Concordamos com o Termo de Referência, sendo que do pacote com 12 rolos só
temos para entrega imediata 300 pacotes, ficando 180 pacotes para serem
entregues com 10 dias uteis no máximo, após o recebimento do Empenho, agora
se for com pacote com 4 rolos tenho estoque suficiente para entregar o total
em um dia após o recebimento do Empenho.

Assim me coloco a disposição sempre.

Obrigado!

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: quarta-feira, 10 de abril de 2019 14:02
Para: licitacoes@grupoaleplast.com.br
Assunto: Solicitação de confirmação de capacidade de atendimento para o
quantitativo requerido e de ciência e concordância com o Termo de
Referência. PA 0003157-13.2019

Prezados Senhores,

Tendo em vista a proposta de preço apresentada nesta data pela UP
Distribuidora, para fornecimento de 480 (quatrocentos e oitenta) pacotes de
12 unidades de papel higiênico da marca Fofinho, conforme descrição, no
valor do pacote de R$ 10,99 (dez reais e noventa e nove centavos),
solicitamos que seja confirmada a ciência e a concordância com o constante
no Termo de Referência em anexo, bem como confirmação expressa de condições
de entrega do produto no prazo de 1 dia útil, a partir do recebimento da
Nota de Empenho.

Atenciosamente,
Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
(82) 2122.7711
seic@tre-al.jus.br

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=P8BY5Q...

1 de 1 10/04/2019 14:33
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2529 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

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

Contratações - SEIC para estimativa de preços (Despachos GSAD
0526433 e 0526988), visando a aquisição emergencial de papel
higiênico, conforme Termo de Referência SEALMOX alterado
0527081.

Foram consultadas, na data de ontem por email
(eventos 0527066, 0527072, 0527076 e 0527077) e hoje pela manhã
em reforço por telefone, algumas empresas em Maceió, as quais vêm
nos atendendo regularmente com envio de orçamentos de produtos
correlatos. No entanto, até o presente momento, recebemos retorno
apenas da empresa UP Distribuidora, conforme proposta 0527325).

Vale registrar que, em 20 de março de 2019, foi
adquirido o mesmo papel higiênico, por suprimento de fundos, na
empresa UP Distribuidora de Produtos Descartáveis, pelo mesmo
preço ora proposto, conforme cópia da Nota Fiscal 0527328, ou seja,
no valor de R$ 10,99 (dez reais e noventa e nove centavos) o pacote
da marca Fofinho com 12 rolos cada, sendo, naquele momento, o
menor preço encontrado, após pesquisa por telefone em consulta aos
mesmos fornecedores ora consultados (vide Certidão SEIC 0517181
nos autos do PA n 0000826-58.2019.6.02.8000).

Diante da urgência apontada no Despacho GSAD
0526433 e considerando-se que os valores orçados há apenas 20 dias
estão atualizados em razão do curto espaço de tempo decorrido e,
ainda, tendo-se em conta a manutenção pela UP Distribuidora dos
valores praticados em 20/03/2019 para o fornecimento do mesmo
produto, queremos crer que se mantém este o menor preço no
mercado local, totalizando o valor de R$ 5.275,20 (cinco mil,
duzentos e setenta e cinco reais e vinte centavos) para aquisição de
480 (quatrocentos e oitenta) pacotes em embalagens de 12 rolos de
papel higiênico da marca Fofinho.

No entanto, a UP Distribuidora informa que, para entrega
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imediata - 1 dia útil após o recebimento da nota de empenho, ela só
tem disponibilidade de fornecer 300 (trezentos) pacotes de 12 rolos
do produto, firmando o compromisso de entregar o restante - 180
(cento e oitenta) pacotes, em 10 (dez) dias úteis, no máximo,
conforme evento 0527459.

Outrossim, no mesmo evento, informa a empresa UP
Distribuidora que tem disponibilidade de entrega imediata do total de
rolos requeridos, porém embalados em pacotes de 4 rolos cada, ao
custo unitário de R$ 3,95 (três reais e noventa e cinco centavos),
totalizando o valor de R$ 5.688,00 (cinco mil, seiscentos e oitenta e
oito reais) para o fornecimento de 1.440 (mil, quatrocentos e
quarenta) pacotes de 4 rolos, tudo conforme previsto no TR.

Diante do exposto, encaminho os autos para deliberação
superior.

Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Chefe de
Seção Substituto, em 10/04/2019, às 15:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0527461 e o código CRC 8B9A36DD.

0003157-13.2019.6.02.8000 0527461v11
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de abril de 2019.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com a Informação 2529, 0527461, devolvo os

presentes autos, após realização da estimativa de preços, para a
continuidade do feito, com a urgência que o caso requer.

 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 10/04/2019, às 17:18, 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
0527682 e o código CRC 37906B8E.

0003157-13.2019.6.02.8000 0527682v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de abril de 2019.
Retornem os autos à COMAP, para concluir a

instrução, indicando a empresa a ser contratada, isto é, que
atenda plenamente as condições do TR, juntando a
documentação habilitatória competente, sem prejuízo das
ações ora em curso para abreviarmos o trâmite do
PA 0006778-52.2018.6.02.8000, que trata de registro de
preços para aquisição do material em tela (item 15).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/04/2019, às 18:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0527732 e o código CRC 5E9BF4AD.

0003157-13.2019.6.02.8000 0527732v1
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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 abril de 2019.
 
 
À SEIC

 
Senhora Chefe Substituta, 

 
Conforme combinado no início do expediente de ontem,

11/04, o servidor José Valteno dos Santos, lotado nessa seção,
procedeu a pesquisa de fornecedores no comércio local. Conseguiu
visitar mais de 10 empresas, porém a maioria não atendia aos
requisitos do termo de referência, sendo que daquelas, somente 2 ou
3 atendiam aos parâmetros estipulados, contudo não possuíam em
estoque, a quantidade solicitada.

 
Os preços coletados não fizeram mudar a situação

exposta na Informação 2529, 0527461, confeccionada por Vossa
Senhoria.

 
Diante da situação em tela, em que pese a diferença de

valores obtidos, da empresa UP Distribuidora, entre os pacotes de 4
e 12 rolos, R$ 412,80 (quatrocentos e doze reais e oitenta centavos) a
maior para a primeira apresentação, e levando-se em consideração o
caráter emergencial da compra, visto só termos estoque até o dia de
hoje, 12/04/2019, encaminho os presentes autos, em atendimento ao
Despacho GSAD 0527732, para que se proceda a complementação da
instrução, no sentido de indicar empresa que atenda plenamente as
condições do TR, ou seja, possa entregar o item em sua totalidade,
mesmo que no presente caso seja o de maior valor, pacote com 4
rolos, com a urgência que o caso requer.
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Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 12/04/2019, às 08:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0528495 e o código CRC D68FA799.

0003157-13.2019.6.02.8000 0528495v1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 12.423.997/0001-71
Razão Social: UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA
Nome Fantasia: UP DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/10/2019

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 19/08/2019
FGTS 17/04/2019
Trabalhista Validade: 15/07/2019(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 25/05/2019
Receita Municipal Validade: 27/05/2019

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2019Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 10/04/2019 18:41 de
CPF: 019.126.384-28      Nome: ANA PAULA GOMES SILVA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Av. Maceió, 59 – Tabuleiro do Martins – Maceió – Alagoas – CEP 57.061-110                                                                                                                          

Fone: (82) 3324-1110 – E-mail: licitacoes@grupoaleplast.com.br                                                                                                          

CNPJ 12.423.997/0001-71     IE 242347495 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS 
TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM 
REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016. 
 

 

 

 

 
  UP Distribuidora de Produtos Descartáveis Ltda, inscrita no CNPJ sob o n. 
12.423.997/0001-71, com sede na Av. Maceió, 59 – Tabuleiro do Martins, Maceió – AL, CEP 57061-110, 
telefone 082-3324-1110 –ramal 233, Email licitacoes@grupoaleplast.com.br, por intermédio de seu 
representante legal, o Sr. Williams Bandeira de Farias, com CPF sobre o nº 496.117.474-20, que 
DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº 
07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER cônjuge, 
companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, 
inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO 
ESTADO DE ALAGOAS, ou, ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de 
assessoramento do quadro de pessoal daquele Tribunal. 

  Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos 
legais, ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções 
civis, administrativas, como a sanção penal prevista no artigo 299 do Código Penal 
Brasileiro, conforme transcrição abaixo: 

    Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele 
    deveria constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa 
    da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou 
    alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1 
    (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1 (um) 
    a 3  (três) anos, se o documento é particular. 

 

 

 

Maceió, 09 de Abril de 2019.  

 

 

____________________________________________  

Williams Bandeira de Farias – CPF 496.117.474-20 
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Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN

Filtros

CPF/CNPJ:
12423997

Título:
UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTD

Situação:
Adimplente

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal

Resultado da Consulta

SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo F... https://siafi.tesouro.gov.br/siafi2019/tabelas/transacoes/cadin.jsf?usuar...

1 de 1 10/04/2019 18:46
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LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Inidôneas... http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis?paginacaoSimples...

1 de 1 12/04/2019 08:10
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/04/2019 às 08:12) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ nº 12.423.997/0001-71.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 5CB0.72A1.C9F9.D553 

Gerado em: 12/04/2019 as 08:12:33 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO

Requerente: UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA

CNPJ: 12.423.997/0001-71

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, até a presente data, NÃO CONSTA dos
sistemas de informação deste Tribunal nenhum processo no qual UP DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 12.423.997/0001-71, figure como responsável
ou interessado.

A presente Certidão não abrange pesquisa na base de dados dos processos administrativos do Tribunal de Contas da União.

Certidão emitida às  08h13min19 do dia  12/04/2019, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao

/NadaConsta/verificaCertidao.faces

Código de controle da certidão: WLUY.T16J.GFYQ.IFWL

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

https://contas.tcu.gov.br/certidao/Web/Certidao/NadaConsta/home.face...

1 de 1 12/04/2019 08:13
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2592 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Retornou o procedimento de aquisição emergencial de

papel higiênico a esta Seção para conclusão da instrução da
contratação, nos termos do Despacho GSAD 0527732 e COMAP
0528495.

Após pesquisa de preços na data de ontem realizada pelo
Servidor José Valteno, lotado nesta Seção, em visita a fornecedores
locais, constatou-se que os preços apresentados pela empresa UP
Distribuidora se mantiveram os mais baixos do mercado no momento,
tanto para as embalagens de pacotes de 12 unidades, quanto para as
embalagens de pacotes de 4 unidades. Para os pacotes de 4 unidades
foram encontrados preços de R$ 4,00 e R$ 4,60, confirmando, assim,
a vantajosidade do preço da UP Distribuidora de R$ 3,95 (três reais e
noventa e cinco centavos) o pacote, bem como em relação ao preço
do pacote de 12 rolos - R$ 10,99 (dez reais e noventa e nove
centavos), como dito anteriormente na Informação SEIC 2529
(0527461).

Foram juntadas aos autos as Certidões de regularidade
fiscal, tributária, trabalhista, CADIN, CNJ e Portal da Transparência
da empresa UP Distribuidora (eventos 0528643 e 0528684), bem
como a necessária Declaração Antinepotismo (0528652).

Registramos, ainda, que, em contato mantido nesta
manhã com o representante da empresa UP Distribuidora, fomos
atualizados da disponibilidade da empresa para entrega imediata do
item  em sua totalidade, de modo a atender a determinação expressa
da SAD (Despacho GSA 0527732): há disponíveis, no momento, 290
(duzentos e noventa) pacotes de 12 rolos e 1400 (mil e quatrocentos)
pacotes de 4 rolos.

Diante do exposto, caso autorizada a aquisição
emergencial do produto, sugerimos, salvo melhor entendimento, que
sejam adquiridos da empresa UP Distribuidora de Produtos
Descartáveis Ltda - CNPJ nº 12.423,997/0001-71, os 290 (duzentos e
noventa) pacotes de 12 rolos disponíveis na empresa (de menor custo
por rolo), ao custo de R$ 10,99 (dez reais e noventa e nove centavos)
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o pacote - R$ 3.187,10 (três mil, cento e oitenta e sete reais e dez
centavos), e 570 (quinhentos e setenta) pacotes de 4 rolos, ao custo
de R$ 3,95 (três reais e noventa e cinco centavos), no valor de R$
2.251,50 (dois mil, duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta
centavos), totalizando os 5.760 (cinco mil, setecentos e sessenta)
rolos de papel higiênico requeridos no TR, ou seja, 3.480 rolos
embalados em pacotes de 12 unidades e 2.280 rolos embalados em
pacotes de 4 unidades, com o custo global da aquisição no valor de
R$ 5.438,60 (cinco mil, quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta
centavos).

À deliberação.

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Chefe de
Seção Substituto, em 12/04/2019, às 10:25, 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
0528751 e o código CRC 15F7C501.

0003157-13.2019.6.02.8000 0528751v16

Informação 2592 (0528751)         SEI 0003157-13.2019.6.02.8000 / pg. 38



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

 

DESPACHO

Maceió, 12 de abril de 2019.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com a forma de aquisição sugerida pela

SEIC, na Informação 2592, 0528751, encaminho os presentes
autos para continuidade do feito, com a urgência que o caso
requer.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 12/04/2019, às 15:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0529056 e o código CRC 22BFA3FB.

0003157-13.2019.6.02.8000 0529056v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2019.
Devolvo os autos à COMAP, para informar sobre a

continuidade ou não do feito. Em caso negativo, solicito que a
Unidade proceda à conclusão do procedimento.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/04/2019, às 21:11, 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
0530383 e o código CRC 3354C2A1.

0003157-13.2019.6.02.8000 0530383v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de abril de 2019.
 
Tendo em vista a entrega do papel higiênico,

adquirido por meio do Procedimento SEI 0000385-
77.2019.6.02.8000, realizado no dia 16/04/2019, entendo que
o presente feito perdeu seu objeto, portanto, concluo os
mesmos, nesta Unidade, conforme Despacho GSAD 0530383.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 17/04/2019, às 10:55, 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
0530388 e o código CRC 4D22C0A5.

0003157-13.2019.6.02.8000 0530388v1
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