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

 

Memorando nº 243 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX
Maceió, 25 de março de 2020.

Para: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (À COMAP para ciência)

Assunto: FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA ZONAS ELEITORAIS DO LESTE DO
ESTADO

 

 

 
Senhor Secretário de Administração,
 
 
Apresento Termo de Referência 0673108, e anexo

único 0673109, visando o fornecimento de água mineral para as
zonas eleitorais e postos de atendimento definitivos, situados na
Zona Leste do Estado de Alagoas, para as devidas providências
quanto à análise e posterior aprovação, caso de sua aquiescência.

Utilizamos como base o mapa de Alagoas subdividido por
mesoregiões, vide sítio
eletrônico http://dados.al.gov.br/dataset/d8f3ac16-6441-4f45-8c69-
a2fc5a4ff8a6/resource/fa41069e-e0ef-430f-b161-
3bf12072fb2e/download/messoo.png

Destaque-se a inclusão de Maribondo no grupo 3,
que apesar de pertencer ao agreste alagoano enquadra-se neste
TR por ser PAD da 48ª ZE - Boca da Mata.

Estimamos uma média mensal de 8 garrafões/mês para
cada ZE e 4 garrafões/mês para cada Posto de Atendimento
Definitivo (PAD), o que nos traz um total de 7,27 litros de água/dia
útil, para cada ZE e 3,64 litros de água/dia útil, para cada PAD.

A estimativa total de consumo de garrafões, mensal e
anual, assim como a relação das Zonas Eleitorais e PADS
contemplados, constam do anexo único.

Apesar de outras tantas tentativas, infrutíferas,
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Apesar de outras tantas tentativas, infrutíferas,
em atender essa demanda, estimar os quantitativos ideais para cada
unidade cartorária é sempre um desafio, que só nos trará a certeza
dos números com o decorrer da prática no fornecimento, quando bem
sucedidos no tema. Diante dessa incerteza, registramos em ata um
total de 2.500 unidades de garrafões de 20 litros, para o caso de uma
demanda maior do que a estimada.

 
Respeitosamente. 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 07/05/2020, às 15:33, 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
0673106 e o código CRC 6281C28F.
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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

 

1. DO OBJETO

1.1  Fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20 litros, sem gás,
acondicionada em garrafões de 20 litros, em regime de comodato, para atender
à demanda das Unidades Cartorárias Eleitorais do Interior do Estado - ZONA LESTE DE
ALAGOAS - na manutenção de suas atividades, conforme grupos do ANEXO I;

1.2  Sugerimos que a aquisição ocorra através de Ata de Registro de Preços,
Pregão Eletrônico, tipo menor preço por grupo. 

  1.2.1 A Ata de Registro de Preço terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data
de sua assinatura.

1.3 A natureza da entrega será na forma de COMODATO, devendo a
contratada fornecer o produto com o  garrafão de sua propriedade, sob os
critérios próprios de envasamento e rígida verificação quanto a sua validade.

 

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1  Atender as demandas das unidades cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas no interior do Estado, assegurando  o fornecimento e acesso contínuo à água
mineral apropriada para consumo, proporcionando melhores condições de trabalho ao
seu corpo funcional. São 23 (vinte e três) cidades que deverão ser atendidas, de
acordo com o anexo I.

2.2  A despesa não está contemplada na PLOA 2020, porém, por ser item essencial à
subsistência humana em quaisquer atividades laborais, orienta-nos a atual
Administração pela aquisição, ainda neste exercício.

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES 

ÁGUA MINERAL SEM GÁS: Deverá ser de primeira qualidade, com as seguintes
características:

3.1  Ser classificada como água mineral tradicional ou água potável de mesa, como
FLUORETADA, segundo código de águas minerais dentro dos padrões estabelecidos
pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA;
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3.2  Ser registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e atender à
Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e à Resolução 12/97 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA;

3.3  Os garrafões disponibilizados pela CONTRATADA deverão ser em POLIPROPILENO,
liso, transparente, ter capacidade de acondicionamento para 20 litros de água mineral,
próprios para o acondicionamento de água mineral, resistentes, em excelente estado
de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de
segurança, para evitar contaminações externas e com validade mínima de
30 (trinta) meses contados a partir da sua data de fabricação;

3.4  Apresentação e características básicas do rótulo-padrão aprovado pelo
Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, (Decreto-Lei n. º 7.841/1945), e
registrado no Ministério da Saúde;

3.5  Devem estar gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e
validade do produto, ou na vedação das embalagens, conforme Portaria n.º 470/99 do
Departamento Nacional de Produção Mineral.

 

4. DO CRONOGRAMA DE AQUISIÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO OBJETO

O objeto será adquirido através do Sistema de Registro de Preços.

4.1  A solicitação será de acordo com as necessidades dos Cartórios;

4.2  A quantidade total da Ata é de 2.500 garrafões;

4.3  O fornecimento será feito nos endereços dos cartórios eleitorais e postos de
atendimento, de acordo com os grupos do Anexo I, com regularidade mensal;

4.4  Poderá o gestor suspender o fornecimento de água em qualquer unidade
cartorária, a fim de possíveis ajustes nas relações internas do TRE, a qualquer tempo
do contrato e pelo período que for conveniente, informando antecipadamente ao
fornecedor, logo que solicitado oficialmente pela Administração do TRE;

4.5  Os vasilhames de 20 (vinte) litros serão fornecidos em regime de “comodato” pela
contratada no momento da primeira entrega solicitada, e depois de consumida a água,
serão utilizados para reposição de rotina durante  a vigência da Ata.

4.5. O prazo de validade da água mineral envasada deve ser de, no mínimo, 60 dias, a
contar da data da entrega. Se após o recebimento houver alteração de gosto, cheiro
e/ou consistência, a empresa CONTRATADA fica obrigada a repor o respectivo garrafão
de água mineral, sem custo adicional para a CONTRATANTE;

4.6. Não serão aceitos garrafões avariados, soldados e/ou quebrados, ou com aspecto
desgastado. Só aceitaremos garrafões novos.

4.7. A empresa CONTRATADA deverá comprovar que os garrafões de água mineral de
20 litros repassados para este Tribunal, por força contratual, são envasados por
indústrias que sigam as recomendações da Resolução RDC nº 173, de 13 de setembro
de 2006 da ANVISA, bem como deverá entregar, no ato de assinatura do contrato,
análises microbiológicas e de contaminantes químicos, atinentes a amostras da água
mineral adjudicada, por ocasião do respectivo procedimento licitatório, realizadas em
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laboratório devidamente credenciado para essa finalidade pela ANVISA;

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1  Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo de
Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta
de preços;

5.2. Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios;

5.3  Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da contratação em
no máximo 02 dias úteis, contados do recebimento da solicitação de fornecimento pelo
fornecedor. 

5.4  O prazo de validade da água mineral envasada deve ser de, no mínimo, 60 dias, a
contar da data da entrega. Se após o recebimento houver alteração de gosto, cheiro
e/ou consistência, a empresa CONTRATADA fica obrigada a repor o respectivo garrafão
de água mineral, sem custo adicional para a CONTRATANTE;

5.5  Transportar os garrafões conforme regulamentação da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária ANVISA (RDC n° 06/2002), que dispõe sobre o Regulamento Técnico
para Transporte, Distribuição, Armazenamento e Comércio de Água Mineral;

5.6  Comprovar, mediante certificação, que os garrafões de água mineral de 20 litros
repassados para este Tribunal, por força contratual, são envasados por indústrias que
sigam as recomendações da Resolução RDC nº 173, de 13 de setembro de 2006 da
ANVISA, bem como deverá entregar, no ato de assinatura do contrato, análises
microbiológicas e de contaminantes químicos, atinentes a amostras da água mineral
adjudicada, por ocasião do respectivo procedimento licitatório, realizadas em
laboratório devidamente credenciado para essa finalidade pela ANVISA;

5.7  Apresentar análise bacteriológica da água, em conformidade com a Resolução de
Diretoria Colegiada — RDC n° 274/2005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária —
ANVISA, que aprova o Regulamento Técnico para Águas Envasadas e Gelo, pelo menos
a cada bimestre, ou sempre que solicitado pela fiscalização do Órgão Gerenciador
(Contratante);

5.8  O Fornecedor deverá efetuar a entrega do produto no horário de funcionamento
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de segunda à sexta-feira, conforme ordem de
fornecimento devidamente assinada e carimbada pelo funcionário do local que está
recebendo, sendo imprescindível a identificação do local (em carimbo) em que foi
realizada a entrega e a data que a mesma foi realizada, bem como o envio da
mesma ao gestor, sob pena de inviabilizar a presente requisição para efeito de
pagamento;

5.9  Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo
ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
empreendidos pelo TRE – AL;

5.10  Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE (Almoxarifado do TRE);
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5.11  Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93;

5.12  Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar
com a Administração Pública, além de se sujeitar a outras obrigações previstas no
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis
com o regime de Direito Público;

5.13  Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que a Seção de Almoxarifado
possa se comunicar facilmente e efetuar pedidos sempre que julgar necessário,
devendo a CONTRATADA acompanhar diariamente tal endereço para satisfazer as
demandas do CONTRATANTE;

5.14  Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que
porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24 horas, a contar da solicitação,
salvo ocorrência de força maior;

5.15  Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

5.16  Ter condições de entregar eventualmente, no mesmo dia, até 100  garrafões de
água, para cada grupo constante do Anexo I, considerando assim a entrega de um
grupo por dia.

5.17  Apresentar, quando da assinatura do contrato, cronograma de entrega onde
conste a estratégia de entrega da empresa com identificação das rotas de entrega;

5.18  Fornecimentos efetuados sem a requerida requisição, não poderão ser cobrados
do Contratante, bem como cobrança de garrafões entregues que não estejam dentro
do prazo de validade exigido;

5.19  Entregar os garrafões de água solicitados, nos locais de entrega dispostos no
Anexo I, nos limites especificados na Ordem de Fornecimento enviada, e caso haja
mudança de endereço, o gestor comunicará à empresa em tempo hábil;

5.20  Recolher no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o fim da vigência da
Ata/Contrato, todos os garrafões consignados.

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será
designado como Gestor;

6.2. Efetuar o pagamento na forma prevista no Edital de Licitação e neste Termo de
Referência;

6.3. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes;

6.4. Os garrafões serão utilizados exclusivamente para acondicionar água nas
instalações da Comodatária, não sendo cabível seu uso para outros fins;

6.5. A Comodatária não poderá ceder, dar em locação ou emprestar o objeto do
presente Comodato, no todo ou em parte, sob qualquer pretexto;
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6.6. A responsabilidade pelo uso indevido será do fiscal do contrato
conforme item 7 deste Termo de referência.

 

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, ficando o cargo de gestão ao
substituto imediato da Chefia e ao Chefe da unidade o cargo de fiscalização;

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. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 dias úteis, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s)
fiscal(ais), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado;

8.2. A Seção de Almoxarifado poderá requerer o envio da Nota Fiscal
concomitantemente ao fornecimento de alguns recibos, de acordo com sua
conveniência, situação em que efetuará o pagamento em até 10 dias úteis, contados da
entrega da respectiva Nota Fiscal;

8.3. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas;

8.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;

8.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária;

 

9. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

9.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

 9.1.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

 9.1.2. Multa de 0,3%, ao dia calculada sobre o valor da parcela não cumprida,
considerando a data da notificação, até que seja sanada a irregularidade, calculado
sobre o valor do contrato;

 9.1.3. Multa de 10%, calculada sobre o valor do contrato, quando decorridos 30 dias
de atraso no cumprimento das obrigações, ou pelo não atendimento à convocação
para assinatura do contrato;

 9.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
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com a Administração, por prazo não superior a 05 anos;

9.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato,
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 dias
do início do cumprimento das obrigações contratuais;

9.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso
e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a
ampla defesa;

9.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. A adjudicação será por grupo;

10.2. O fornecedor contratado fica obrigado a atender os pedidos efetuados durante a
vigência do Contrato;

10.3. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor valor
unitário da água mineral envasada em garrafão de 20 litros, para cada grupo.

10.4. O valor ofertado deverá incluir o custo de transporte, carga e descarga dos
produtos.

 

11. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE APLICADOS

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, aos critérios de
sustentabilidade ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de
19/01/2010.

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 07/05/2020, às 15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0673108 e o código CRC D1C70B1B.

0002418-06.2020.6.02.8000 0673108v13
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

 

 

UNIDADES ELEITORAIS DO LESTE ALAGOANO

GRUPO

ZONA
ELEITORAL

(ZE) OU 
 POSTO DE

ATENDIMENTO
(PAD)

CIDADE
ESTIMATIVA

CONSUMO/MÊS
(GARRAFÕES)

ESTIMATIVA
CONSUMO/ANO 
  (GARRAFÕES)

1

15ª ZE RIO LARGO 8 96

17ª ZE SÃO LUÍS DO
QUITUNDE 8 96

12ª ZE PASSO DE
CAMARAGIBE 8 96

14ª ZE PORTO
CALVO 8 96

PAD - 14ª ZE MARAGOGI 4 48

2

16ª ZE SÃO JOSÉ DA
LAJE 8 96

PAD - 16ª ZE COLÔNIA DE
LEOPOLDINA 4 48

21ª ZE UNIÃO DOS
PALMARES 8 96

9ª ZE MURICI 8 96

53ª ZE JOAQUIM
GOMES 8 96

3

6ª ZE ATALAIA 8 96
5ª ZE VIÇOSA 8 96

48ª ZE BOCA DA
MATA 8 96

PAD - 48ª ZE MARIBONDO* 4 48

26ª ZE MARECHAL
DEODORO 4 48

8ª ZE PILAR 8 96

47ª ZE CAMPO
ALEGRE 8 96
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4 18ª ZE SÃO MIGUEL
DOS CAMPOS 8 96

34ª ZE TEOTÔNIO
VILELA 8 96

5

7ª ZE CORURIPE 8 96
13ª ZE PENEDO 8 96

37ª ZE PORTO REAL
DO COLÉGIO 8 96

PAD - 37ª ZE IGREJA NOVA 4 48
TOTAL GERAL ESTIMADO 164 1.968

*Apesar de pertencer ao agreste alagoano, enquadra-se neste grupo 3 por ser PAD
da 48ª ZE - Boca da Mata.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 07/05/2020, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0673109 e o código CRC C917CB77.

0002418-06.2020.6.02.8000 0673109v14
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de maio de 2020.
Senhor Secretário de Administração,
 
 
Em tempo, após necessários ajustes no que se refere

à quantidade a ser registrada em ARP, por Grupo, apresento Termo
de Referência 0700424, e anexo único 0700425, corrigidos.

Estimamos uma média mensal de 8 garrafões/mês para
cada ZE e 4 garrafões/mês para cada Posto de Atendimento
Definitivo (PAD), o que nos traz um total de 7,27 litros de água/dia
útil, para cada ZE e 3,64 litros de água/dia útil, para cada PAD.

Abaixo, quadro demonstrativo com as estimativas mensal
e anual, por grupo, base utilizada para estimar os totais a serem
registrados em Ata e constantes do anexo único.

 

GRUPO

ZONA
ELEITORAL
(ZE) OU 

 POSTO DE
ATENDIMENTO

(PAD)

CIDADE
ESTIMATIVA

CONSUMO/MÊS
GARRAFÕES/GRUPO

ESTIMATIVA
CONSUMO/ANO 

  GARRAFÕES/GRUPO

TOTAL A SER
REGISTRADO

EM ATA

1

15ª ZE RIO LARGO

36 432 549

17ª ZE SÃO LUÍS DO
QUITUNDE

12ª ZE PASSO DE
CAMARAGIBE

14ª ZE PORTO
CALVO

PAD - 14ª ZE MARAGOGI

2

16ª ZE SÃO JOSÉ DA
LAJE

36 432 549

PAD - 16ª ZE COLÔNIA DE
LEOPOLDINA

21ª ZE UNIÃO DOS
PALMARES

9ª ZE MURICI

53ª ZE JOAQUIM
GOMES

3

6ª ZE ATALAIA

40 480 609

5ª ZE VIÇOSA

48ª ZE BOCA DA
MATA

PAD - 48ª ZE MARIBONDO*

26ª ZE MARECHAL
DEODORO

8ª ZE PILAR

47ª ZE CAMPO
ALEGRE
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4  
24

 
288

 
36618ª ZE SÃO MIGUEL

DOS CAMPOS

34ª ZE TEOTÔNIO
VILELA

5

7ª ZE CORURIPE

28 336 427
13ª ZE PENEDO

37ª ZE PORTO REAL
DO COLÉGIO

PAD - 37ª ZE IGREJA NOVA
TOTAL GERAL 164 1.968 2.500

*Apesar de pertencer ao agreste alagoano, enquadra-se neste grupo 3 por ser PAD da
48ª ZE - Boca da Mata.

 

Respeitosamente. 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 07/05/2020, às 20:16, 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?
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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

 
 

1. DO OBJETO

1.1  Fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20 litros, sem gás,
acondicionada em garrafões de 20 litros, em regime de comodato, para atender
à demanda das Unidades Cartorárias Eleitorais do Interior do Estado - ZONA LESTE DE
ALAGOAS - na manutenção de suas atividades, conforme grupos do ANEXO I;

1.2  Sugerimos que a aquisição ocorra através de Ata de Registro de Preços,
Pregão Eletrônico, tipo menor preço por grupo. 

  1.2.1 A Ata de Registro de Preço terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data
de sua assinatura.

1.3 A natureza da entrega será na forma de COMODATO, devendo a
contratada fornecer o produto com o  garrafão de sua propriedade, sob os
critérios próprios de envasamento e rígida verificação quanto a sua validade.

 

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1  Atender as demandas das unidades cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas no interior do Estado, assegurando  o fornecimento e acesso contínuo à água
mineral apropriada para consumo, proporcionando melhores condições de trabalho ao
seu corpo funcional. São 23 (vinte e três) cidades que deverão ser atendidas, de
acordo com o anexo I.

2.2  A despesa não está contemplada na PLOA 2020, porém, por ser item essencial à
subsistência humana em quaisquer atividades laborais, orienta-nos a atual
Administração pela aquisição, ainda neste exercício.

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES 

ÁGUA MINERAL SEM GÁS: Deverá ser de primeira qualidade, com as seguintes
características:

3.1  Ser classificada como água mineral tradicional ou água potável de mesa, como
FLUORETADA, segundo código de águas minerais dentro dos padrões estabelecidos
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pelo Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM e Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – ANVISA;

3.2  Ser registrada na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA e atender à
Portaria 451/97 do Ministério da Saúde e à Resolução 12/97 da Comissão Nacional de
Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA;

3.3  Os garrafões disponibilizados pela CONTRATADA deverão ser em POLIPROPILENO,
liso, transparente, ter capacidade de acondicionamento para 20 litros de água mineral,
próprios para o acondicionamento de água mineral, resistentes, em excelente estado
de conservação, sem ranhuras e/ou amassados, vir com tampa protetora e lacre de
segurança, para evitar contaminações externas e com validade mínima de
30 (trinta) meses contados a partir da sua data de fabricação;

3.4  Apresentação e características básicas do rótulo-padrão aprovado pelo
Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, (Decreto-Lei n. º 7.841/1945), e
registrado no Ministério da Saúde;

3.5  Devem estar gravados nos rótulos dos garrafões a data de envasilhamento e
validade do produto, ou na vedação das embalagens, conforme Portaria n.º 470/99 do
Departamento Nacional de Produção Mineral.

 

4. DO CRONOGRAMA DE AQUISIÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DO OBJETO

O objeto será adquirido através do Sistema de Registro de Preços.

4.1  A solicitação será de acordo com as necessidades dos Cartórios;

4.2  A quantidade total é de 2.500 garrafões, sendo 549 unidades para o Grupo
1, 549 unidades para o Grupo 2, 609 unidades para o Grupo 3, 366 unidades para o
Grupo 4 e 427 unidades para o Grupo 5, a serem assim registradas em ata, conforme
demonstrado em ANEXO I.  

4.3  O fornecimento será feito nos endereços dos cartórios eleitorais e postos de
atendimento, de acordo com os grupos do Anexo I, com regularidade mensal;

4.4  Poderá o gestor suspender o fornecimento de água em qualquer unidade
cartorária, a fim de possíveis ajustes nas relações internas do TRE, a qualquer tempo
do contrato e pelo período que for conveniente, informando antecipadamente ao
fornecedor, logo que solicitado oficialmente pela Administração do TRE;

4.5  Os vasilhames de 20 (vinte) litros serão fornecidos em regime de “comodato” pela
contratada no momento da primeira entrega solicitada, e depois de consumida a água,
serão utilizados para reposição de rotina durante  a vigência da Ata.

4.5. O prazo de validade da água mineral envasada deve ser de, no mínimo, 60 dias, a
contar da data da entrega. Se após o recebimento houver alteração de gosto, cheiro
e/ou consistência, a empresa CONTRATADA fica obrigada a repor o respectivo garrafão
de água mineral, sem custo adicional para a CONTRATANTE;

4.6. Não serão aceitos garrafões avariados, soldados e/ou quebrados, ou com aspecto
desgastado. Só aceitaremos garrafões novos.

4.7. A empresa CONTRATADA deverá comprovar que os garrafões de água mineral de
Termo de Referência SEALMOX 0700424         SEI 0002418-06.2020.6.02.8000 / pg. 14



20 litros repassados para este Tribunal, por força contratual, são envasados por
indústrias que sigam as recomendações da Resolução RDC nº 173, de 13 de setembro
de 2006 da ANVISA, bem como deverá entregar, no ato de assinatura do contrato,
análises microbiológicas e de contaminantes químicos, atinentes a amostras da água
mineral adjudicada, por ocasião do respectivo procedimento licitatório, realizadas em
laboratório devidamente credenciado para essa finalidade pela ANVISA;

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1  Executar o contrato em estrita conformidade com as disposições deste Termo de
Referência, com as especificações do Edital de Licitação e com os termos da proposta
de preços;

5.2. Corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vícios;

5.3  Atender às solicitações de fornecimento dos produtos objeto da contratação em
no máximo 02 dias úteis, contados do recebimento da solicitação de fornecimento pelo
fornecedor. 

5.4  O prazo de validade da água mineral envasada deve ser de, no mínimo, 60 dias, a
contar da data da entrega. Se após o recebimento houver alteração de gosto, cheiro
e/ou consistência, a empresa CONTRATADA fica obrigada a repor o respectivo garrafão
de água mineral, sem custo adicional para a CONTRATANTE;

5.5  Transportar os garrafões conforme regulamentação da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária ANVISA (RDC n° 06/2002), que dispõe sobre o Regulamento Técnico
para Transporte, Distribuição, Armazenamento e Comércio de Água Mineral;

5.6  Comprovar, mediante certificação, que os garrafões de água mineral de 20 litros
repassados para este Tribunal, por força contratual, são envasados por indústrias que
sigam as recomendações da Resolução RDC nº 173, de 13 de setembro de 2006 da
ANVISA, bem como deverá entregar, no ato de assinatura do contrato, análises
microbiológicas e de contaminantes químicos, atinentes a amostras da água mineral
adjudicada, por ocasião do respectivo procedimento licitatório, realizadas em
laboratório devidamente credenciado para essa finalidade pela ANVISA;

5.7  Apresentar análise bacteriológica da água, em conformidade com a Resolução de
Diretoria Colegiada — RDC n° 274/2005 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária —
ANVISA, que aprova o Regulamento Técnico para Águas Envasadas e Gelo, pelo menos
a cada bimestre, ou sempre que solicitado pela fiscalização do Órgão Gerenciador
(Contratante);

5.8  O Fornecedor deverá efetuar a entrega do produto no horário de funcionamento
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de segunda à sexta-feira, conforme ordem de
fornecimento devidamente assinada e carimbada pelo funcionário do local que está
recebendo, sendo imprescindível a identificação do local (em carimbo) em que foi
realizada a entrega e a data que a mesma foi realizada, bem como o envio da
mesma ao gestor, sob pena de inviabilizar a presente requisição para efeito de
pagamento;

5.9  Responder, integralmente, pelos danos causados diretamente à Administração ou
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo
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ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento
empreendidos pelo TRE – AL;

5.10  Enviar as Notas Fiscais ao CONTRATANTE (Almoxarifado do TRE);

5.11  Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que
se fizerem necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/93;

5.12  Manter durante a vigência do contrato as condições de habilitação para contratar
com a Administração Pública, além de se sujeitar a outras obrigações previstas no
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis
com o regime de Direito Público;

5.13  Disponibilizar endereço eletrônico (e-mail), para que a Seção de Almoxarifado
possa se comunicar facilmente e efetuar pedidos sempre que julgar necessário,
devendo a CONTRATADA acompanhar diariamente tal endereço para satisfazer as
demandas do CONTRATANTE;

5.14  Zelar pela perfeita execução dos serviços contratados, devendo as falhas que
porventura venham a ocorrer serem sanadas em até 24 horas, a contar da solicitação,
salvo ocorrência de força maior;

5.15  Comunicar ao gestor do contrato, por escrito, qualquer anormalidade de caráter
urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários;

5.16  Ter condições de entregar eventualmente, no mesmo dia, até 100  garrafões de
água, para cada grupo constante do Anexo I, considerando assim a entrega de um
grupo por dia.

5.17  Apresentar, quando da assinatura do contrato, cronograma de entrega onde
conste a estratégia de entrega da empresa com identificação das rotas de entrega;

5.18  Fornecimentos efetuados sem a requerida requisição, não poderão ser cobrados
do Contratante, bem como cobrança de garrafões entregues que não estejam dentro
do prazo de validade exigido;

5.19  Entregar os garrafões de água solicitados, nos locais de entrega dispostos no
Anexo I, nos limites especificados na Ordem de Fornecimento enviada, e caso haja
mudança de endereço, o gestor comunicará à empresa em tempo hábil;

5.20  Recolher no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o fim da vigência da
Ata/Contrato, todos os garrafões consignados.

 

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por meio de servidor que será
designado como Gestor;

6.2. Efetuar o pagamento na forma prevista no Edital de Licitação e neste Termo de
Referência;

6.3. Comunicar imediatamente à CONTRATADA qualquer irregularidade manifestada na
execução do contrato, para que sejam adotadas as medidas corretivas pertinentes;
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6.4. Os garrafões serão utilizados exclusivamente para acondicionar água nas
instalações da Comodatária, não sendo cabível seu uso para outros fins;

6.5. A Comodatária não poderá ceder, dar em locação ou emprestar o objeto do
presente Comodato, no todo ou em parte, sob qualquer pretexto;

6.6. A responsabilidade pelo uso indevido será do fiscal do contrato
conforme item 7 deste Termo de referência.

 

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, ficando o cargo de gestão ao
substituto imediato da Chefia e ao Chefe da unidade o cargo de fiscalização;

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. DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 dias úteis, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s)
fiscal(ais), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado;

8.2. A Seção de Almoxarifado poderá requerer o envio da Nota Fiscal
concomitantemente ao fornecimento de alguns recibos, de acordo com sua
conveniência, situação em que efetuará o pagamento em até 10 dias úteis, contados da
entrega da respectiva Nota Fiscal;

8.3. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades
eventualmente aplicadas;

8.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento;

8.5. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião do pagamento, fará as
retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária;

 

9. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

9.1. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

 9.1.1. Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena monta,
podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

 9.1.2. Multa de 0,3%, ao dia calculada sobre o valor da parcela não cumprida,
considerando a data da notificação, até que seja sanada a irregularidade, calculado
sobre o valor do contrato;
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 9.1.3. Multa de 10%, calculada sobre o valor do contrato, quando decorridos 30 dias
de atraso no cumprimento das obrigações, ou pelo não atendimento à convocação
para assinatura do contrato;

 9.1.4. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração, por prazo não superior a 05 anos;

9.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato,
conforme o caso, para imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 02 dias
do início do cumprimento das obrigações contratuais;

9.3. A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do caso
e as justificativas apresentadas pela CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a
ampla defesa;

9.4. As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. A adjudicação será por grupo;

10.2. O fornecedor contratado fica obrigado a atender os pedidos efetuados durante a
vigência do Contrato;

10.3. Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor valor
unitário da água mineral envasada em garrafão de 20 litros, para cada grupo.

10.4. O valor ofertado deverá incluir o custo de transporte, carga e descarga dos
produtos.

 

11. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE APLICADOS

A CONTRATADA deverá atender, no que couber, aos critérios de
sustentabilidade ambiental previstos na Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 01, de
19/01/2010.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 07/05/2020, 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
0700424 e o código CRC 17A4B4A2.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

                                     UNIDADES ELEITORAIS DO LESTE
ALAGOANO

GRUPO
ZONA ELEITORAL

(ZE) OU   POSTO DE
ATENDIMENTO (PAD)

CIDADE
TOTAL A SER
REGISTRADO

EM ATA

1

15ª ZE RIO LARGO

549
17ª ZE SÃO LUÍS DO QUITUNDE
12ª ZE PASSO DE CAMARAGIBE
14ª ZE PORTO CALVO

PAD - 14ª ZE MARAGOGI

2

16ª ZE SÃO JOSÉ DA LAJE

549
PAD - 16ª ZE COLÔNIA DE LEOPOLDINA

21ª ZE UNIÃO DOS PALMARES
9ª ZE MURICI

53ª ZE JOAQUIM GOMES

3

6ª ZE ATALAIA

609

5ª ZE VIÇOSA
48ª ZE BOCA DA MATA

PAD - 48ª ZE MARIBONDO*
26ª ZE MARECHAL DEODORO
8ª ZE PILAR

4
47ª ZE CAMPO ALEGRE

36618ª ZE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS
34ª ZE TEOTÔNIO VILELA

5

7ª ZE CORURIPE

427
13ª ZE PENEDO
37ª ZE PORTO REAL DO COLÉGIO

PAD - 37ª ZE IGREJA NOVA
TOTAL GERAL 2.500

*Apesar de pertencer ao agreste alagoano, enquadra-se neste grupo 3 por ser PAD
da 48ª ZE - Boca da Mata.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 07/05/2020, às 20:18, 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
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0700425 e o código CRC C4A4AEB9.
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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 maio de 2020.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Tendo em vista a necessidade de aquisição de água

mineral, galões de 20 litros, para atendimento das demandas dos
cartórios do interior (zona leste do estado), encaminho o Termo de
Referência SEALMOX 0700424, e seu Anexo - Único, 0700425, para
análise e aprovação de Vossa Senhoria, caso seja de sua
aquiescência.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 11/05/2020, às 09:00, 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
0701563 e o código CRC 2072C910.
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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 maio de 2020.
 

Para que possamos aferir a viabilidade da proposição,
devolvo os autos à COMAP, para pesquisa preliminar com potenciais
fornecedores.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/05/2020, às 12:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0701820 e o código CRC 5A9E5E40.

0002418-06.2020.6.02.8000 0701820v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2020.
 
 
À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GSAD 0701820, encaminho os

presentes autos para pesquisa de preços preliminar.
 
Ressalto, ainda, a peculiaridade da contratação em

tela, por tratar-se de aquisição e entrega de água mineral
(galão de 20 litros), por fornecedor que atenda as demandas
do interior do estado, de forma regionalizada.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 12/05/2020, às 14:24, 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
0702533 e o código CRC 7175C9A9.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Considerando a peculiaridade da contratação e os

entraves encontrados no procedimento SEI, evento 0004558-
47.2019.6.02.8000, solicitamos os bons préstimos da unidade
demandante ou quiçá a de logística SAPEV, no sentido de nos
informar dentro deste "grupo"ou polo regional, qual seria a cidade de
maior vulto, ou representatividade, considerando a expertise dos
setores acima informados, para que centralizemos a pesquisa de
preços.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 12/05/2020, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0702652 e o código CRC 4D764EDE.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2020.
 
 
À SEALMOX
 
Senhora Chefe,
 
Diante da solicitação da Seção de Instrução de

Contratações, contida no Despacho SEIC 0702652, devolvo os
presentes autos para que seja indicado um município, ou
mais, caso possível, que possa servir de base para a procura
de fornecedores que atendam a demanda deste procedimento.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 12/05/2020, às 17:21, 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
0702862 e o código CRC B8B29AC0.

0002418-06.2020.6.02.8000 0702862v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de maio de 2020.
 
Senhora Coordenadora,
 
A título de subsídio para a solicitação da SEIC, em

despacho 0702652, informamos que as cidades abaixo nos
parecem ser as de maior vulto ou representatividade, para a
centralização da pesquisa de preços.

No entanto, sugiro a ratificação OU retificação das
indicações abaixo, pela unidade SAPEV, haja vista fazer parte
das demandas da seção os constantes deslocamentos às
unidades eleitorais do Estado, sendo assim maiores
conhecedores da infraestrutura das cidades que as sediam.

Sugiro ainda, smj, que quando da pesquisa de
preços, a SEIC consulte as chefias das Zonas Eleitorais
envolvidas, no intuito de colher maiores informações sobre a
distribuição/distribuidores de água mineral naquelas cidades.

 
Grupo 1:
1ª opção -  Porto Calvo
2ª opção -  Rio Largo
3ª opção -  Maceió
 
Grupo 2:
1ª opção - União dos Palmares
2ª opção -  Murici
3ª opção -  Maceió
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Grupo 3:
1ª opção - Pilar
2ª opção -  Marechal Deodoro
3ª opção -  Maceió ou Boca da Mata
 
Grupo 4:
1ª opção - São Miguel dos Campos
2ª opção -  Teotônio Vilela
3ª opção -  Campo Alegre
 
Grupo 5:
1ª opção - Penedo
2ª opção -  Coruripe
3ª opção -  Maceió ou Arapiraca
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 12/05/2020, às 20:36, 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
0703021 e o código CRC 2DD9F4CC.

0002418-06.2020.6.02.8000 0703021v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2020.
 
 
À SAPEV
 
Senhor Chefe,
 
Diante dos Despachos SEIC 0702652 e

SEALMOX 0703021, encaminho os presentes autos para que,
a título de colaboração, Vossa Senhoria possa nos auxiliar a
determinar os municípios que possam ter potenciais
fornecedores, dentro dos grupos formados no Anexo I - Único
0700425, para atender a demanda objeto deste procedimento.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 13/05/2020, às 10:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0703149 e o código CRC 01253332.

0002418-06.2020.6.02.8000 0703149v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2020.

À COMAP

 

Senhora Coordenadora, 

 

Em atenção ao que requestado, evento a 0703149, concorda com a relação de
municípios proposta pela SEALMOX para pesquisa de preços do objeto tratado nestes
autos,  evento 0703021, considerando, inclusive, que nas destacadas unidades
políticas possuem empresas, em tese, hábeis à prestação dos  serviços de
fornecimento de água mineral.

Atenciosamente, 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 13/05/2020, às 15:11, 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
0703403 e o código CRC AF6FCD0A.

0002418-06.2020.6.02.8000 0703403v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de maio de 2020.
 
 
À  SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante das informações contidas nos Despachos

SEALMOX 0703021 e SAPEV 0703403, devolvo os presentes
autos para continuidade do feito.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 13/05/2020, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0703608 e o código CRC 66DE81A2.

0002418-06.2020.6.02.8000 0703608v1
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E-mail - 0704123

Data de Envio: 
  14/05/2020 15:11:35

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

Para:
    ze0015@tre-al.jus.br
    ze0017@tre-al.jus.br
    ze0012@tre-al.jus.br
    ze0014@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros. Região Leste Alagoano. PA 0002418-
06.2020

Mensagem: 
  PA SEI 0002418-06.2020

Aos Cartórios Eleitorais das 15ª ZE, 17ª ZE, 12ª ZE, 14ªZE e PAD 14ªZE
Prezados Colegas, boa tarde!

Objetivando a contratação do fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20 litros para a
região do seu Cartório Eleitoral, na forma do Termo de Referência e anexo único destes autos, solicitamos,
a título de colaboração e para a realização da pesquisa de mercado e de preço do produto atribuída a esta
Seção de Instrução de Contratações-SEIC, que nos sejam prestadas algumas informações, se possível:

Como vem sendo feito o abastecimento de água mineral para consumo no Cartório atualmente?

Caso seja comprada, gostaríamos de saber o preço unitário do garrafão e o nome e dados de contato dos
fornecedores.

Agradecemos sua atenção, aguardando um retorno até o dia 19/05/2020, próxima terça-feira, por email
(marcialmelo@yahoo.com.br) ou por whatsapp (82 9981.2312), para que possamos dar prosseguimento à
instrução do processo.

Cordialmente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução e Contratações - SEIC
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
marcialmelo@yahoo.com.br
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Anexo_0700425.html
    Termo_de_Referencia_0700424.html
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E-mail - 0704127

Data de Envio: 
  14/05/2020 15:16:03

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

Para:
    ze0016@tre-al.jus.br
    ze0021@tre-al.jus.br
    ze0009@tre-al.jus.br
    ze0053@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros. Região Leste Alagoano. PA 0002418-
06.2020

Mensagem: 
  PA SEI 0002418-06.2020

Aos Cartórios Eleitorais das 16ª ZE, 21ª ZE, 09ª ZE, 53ªZE e PAD 16ªZE
Prezados Colegas, boa tarde!

Objetivando a contratação do fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20 litros para a
região do seu Cartório Eleitoral, na forma do Termo de Referência e anexo único destes autos, solicitamos,
a título de colaboração e para a realização da pesquisa de mercado e de preço do produto atribuída a esta
Seção de Instrução de Contratações-SEIC, que nos sejam prestadas algumas informações, se possível:

Como vem sendo feito o abastecimento de água mineral para consumo no Cartório atualmente?

Caso seja comprada, gostaríamos de saber o preço unitário do garrafão e o nome e dados de contato dos
fornecedores.

Agradecemos sua atenção, aguardando um retorno até o dia 19/05/2020, próxima terça-feira, por email
(marcialmelo@yahoo.com.br) ou por whatsapp (82 9981.2312), para que possamos dar prosseguimento à
instrução do processo.

Cordialmente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução e Contratações - SEIC
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
marcialmelo@yahoo.com.br
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Anexo_0700425.html
    Termo_de_Referencia_0700424.html
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E-mail - 0704134

Data de Envio: 
  14/05/2020 15:21:04

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

Para:
    ze0006@tre-al.jus.br
    ze0005@tre-al.jus.br
    ze0048@tre-al.jus.br
    ze0026@tre-al.jus.br
    ze0008@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros. Região Leste Alagoano. PA 0002418-
06.2020

Mensagem: 
  PA SEI 0002418-06.2020

Aos Cartórios Eleitorais das 06ª ZE, 05ª ZE, 48ª ZE, 26ªZE, 08ªZE e PAD 48ªZE
Prezados Colegas, boa tarde!

Objetivando a contratação do fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20 litros para a
região do seu Cartório Eleitoral, na forma do Termo de Referência e anexo único destes autos, solicitamos,
a título de colaboração e para a realização da pesquisa de mercado e de preço do produto atribuída a esta
Seção de Instrução de Contratações-SEIC, que nos sejam prestadas algumas informações, se possível:

Como vem sendo feito o abastecimento de água mineral para consumo no Cartório atualmente?

Caso seja comprada, gostaríamos de saber o preço unitário do garrafão e o nome e dados de contato dos
fornecedores.

Agradecemos sua atenção, aguardando um retorno até o dia 19/05/2020, próxima terça-feira, por email
(marcialmelo@yahoo.com.br) ou por whatsapp (82 9981.2312), para que possamos dar prosseguimento à
instrução do processo.

Cordialmente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução e Contratações - SEIC
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
marcialmelo@yahoo.com.br
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Anexo_0700425.html
    Termo_de_Referencia_0700424.html
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E-mail - 0704137

Data de Envio: 
  14/05/2020 15:23:18

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

Para:
    ze0047@tre-al.jus.br
    ze0018@tre-al.jus.br
    ze0034@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros. Região Leste Alagoano. PA 0002418-
06.2020

Mensagem: 
  PA SEI 0002418-06.2020

Aos Cartórios Eleitorais das 47ª ZE, 18ª ZE, 34ª ZE
Prezados Colegas, boa tarde!

Objetivando a contratação do fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20 litros para a
região do seu Cartório Eleitoral, na forma do Termo de Referência e anexo único destes autos, solicitamos,
a título de colaboração e para a realização da pesquisa de mercado e de preço do produto atribuída a esta
Seção de Instrução de Contratações-SEIC, que nos sejam prestadas algumas informações, se possível:

Como vem sendo feito o abastecimento de água mineral para consumo no Cartório atualmente?

Caso seja comprada, gostaríamos de saber o preço unitário do garrafão e o nome e dados de contato dos
fornecedores.

Agradecemos sua atenção, aguardando um retorno até o dia 19/05/2020, próxima terça-feira, por email
(marcialmelo@yahoo.com.br) ou por whatsapp (82 9981.2312), para que possamos dar prosseguimento à
instrução do processo.

Cordialmente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução e Contratações - SEIC
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
marcialmelo@yahoo.com.br
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Anexo_0700425.html
    Termo_de_Referencia_0700424.html
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E-mail - 0704145

Data de Envio: 
  14/05/2020 15:27:12

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

Para:
    ze0007@tre-al.jus.br
    ze0013@tre-al.jus.br
    ze0037@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros. Região Leste Alagoano. PA 0002418-
06.2020

Mensagem: 
  PA SEI 0002418-06.2020

Aos Cartórios Eleitorais das 07ª ZE, 13ª ZE, 37ª ZE e PAD 37ªZE
Prezados Colegas, boa tarde!

Objetivando a contratação do fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20 litros para a
região do seu Cartório Eleitoral, na forma do Termo de Referência e anexo único destes autos, solicitamos,
a título de colaboração e para a realização da pesquisa de mercado e de preço do produto atribuída a esta
Seção de Instrução de Contratações-SEIC, que nos sejam prestadas algumas informações, se possível:

Como vem sendo feito o abastecimento de água mineral para consumo no Cartório atualmente?

Caso seja comprada, gostaríamos de saber o preço unitário do garrafão e o nome e dados de contato dos
fornecedores.

Agradecemos sua atenção, aguardando um retorno até o dia 19/05/2020, próxima terça-feira, por email
(marcialmelo@yahoo.com.br) ou por whatsapp (82 9981.2312), para que possamos dar prosseguimento à
instrução do processo.

Cordialmente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução e Contratações - SEIC
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
marcialmelo@yahoo.com.br
seic@tre-al.jus.br

Anexos:
    Anexo_0700425.html
    Termo_de_Referencia_0700424.html
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14/05/2020 Yahoo Mail - Informações sobre garrafões

1/1

Informações sobre garrafões

De: Cartorio da 5ª Zona Eleitoral (ze0005@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: quinta-feira, 14 de maio de 2020 15:37 BRT

 
 
Boa tarde colega,
 
Com relação aos garrafões, informo que, sempre que possível, meu esposo vai buscar no almoxarifado do TRE
os garrafões cheios e entrego os vazios. Eu mesma faço o transporte para Viçosa em carro próprio.
Quando não posso buscar os garrafões, eu compro na cidade e sai a R$ 5,00 reais a unidade.
 
Atenciosamente,
 
Katharine Brandão
Chefe do Cartório da 05ª Zona
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14/05/2020 Yahoo Mail - Fwd: Re: Aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros. Região Leste Alagoano. PA 0002418-06.2020
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Fwd: Re: Aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros. Região Leste
Alagoano. PA 0002418-06.2020

De: Cartorio da 53ª Zona Eleitoral (ze0053@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: quinta-feira, 14 de maio de 2020 15:38 BRT

 
 
 
 

From: "Cartorio da 53ª Zona Eleitoral" <ze0053@tre-al.jus.br>
To: "TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES" <seic@tre-al.jus.br>
Date: Thu, 14 May 2020 15:37:41 -0300
Subject: Re: Aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros. Região Leste Alagoano. PA 0002418-
06.2020
 
Senhor,
 
Devido a impossibilidade de verificação presencial de fornecedores no município de Joaquim Gomes, deixo de
atender no momento a solicitação, por não possuir seus contatos.
O fornecimento de água para consumo durante o expediente dos requisitados é feito pelos seus empregadores.
Att.,
Débora Mattos da Conceição
Chefe de cartório
 
 
 

From: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
To: ze0016@tre-al.jus.br, ze0021@tre-al.jus.br, ze0009@tre-al.jus.br, ze0053@tre-al.jus.br
Date: Thu, 14 May 2020 15:16:03 -0300
Subject: Aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros. Região Leste Alagoano. PA 0002418-
06.2020
 
PA SEI 0002418-06.2020

Aos Cartórios Eleitorais das 16ª ZE, 21ª ZE, 09ª ZE, 53ªZE e PAD 16ªZE
Prezados Colegas, boa tarde!

Objetivando a contratação do fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20
litros para a região do seu Cartório Eleitoral, na forma do Termo de Referência e anexo
único destes autos, solicitamos, a título de colaboração e para a realização da pesquisa
de mercado e de preço do produto atribuída a esta Seção de Instrução de Contratações-SEIC,
que nos sejam prestadas algumas informações, se possível:

Como vem sendo feito o abastecimento de água mineral para consumo no Cartório atualmente?

Caso seja comprada, gostaríamos de saber o preço unitário do garrafão e o nome e dados de
contato dos fornecedores.

Agradecemos sua atenção, aguardando um retorno até o dia 19/05/2020, próxima terça-feira,
por email (marcialmelo@yahoo.com.br) ou por whatsapp (82 9981.2312), para que possamos dar
prosseguimento à instrução do processo.

Cordialmente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução e Contratações - SEIC
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
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marcialmelo@yahoo.com.br
seic@tre-al.jus.br
 

E-mail Resposta 53ªZE J.Gomes - Lote 2 (0704351)         SEI 0002418-06.2020.6.02.8000 / pg. 38

mailto:marcialmelo%40yahoo.com.br
mailto:seic%40tre-al.jus.br


15/05/2020 https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=O35D2B10LCL1J&View=Message&Print=Yes&Number=47026&FolderI…

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=O35D2B10LCL1J&View=Message&Print=Yes&Number=47026&FolderID=0 1/2

De: "Cartorio da 12ª Zona Eleitoral" <ze0012@tre-al.jus.br>
Para: "TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES" <seic@tre-al.jus.br>
Data: 15/05/2020 09:14 AM

Assunto: [seic] Aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros. Região Leste Alagoano. PA 0002418-
06.2020

Prezada Márcia,
 
Em atenção ao presente email, informo que o abastecimento de água mineral no âmbito desta 12ª Zona é
feito com recursos dos próprios servidores, onde existe uma variação de valores entre R$ 5,00 e R$ 6,00
dependendo da marca da água, esses botijões são adquiridos nos mercadinhos locais, Luna (3258-1513) e
João Guedes (3258-1157).
 
Atenciosamente,
 
Patrícia Gêda
Chefe de Cartório
Cartório Eleitoral da 12ª Zona
(82) 3258-1141
 

From: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
To: ze0015@tre-al.jus.br, ze0017@tre-al.jus.br, ze0012@tre-al.jus.br, ze0014@tre-al.jus.br
Date: Thu, 14 May 2020 15:11:35 -0300
Subject: Aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros. Região Leste Alagoano. PA
0002418-06.2020
 
PA SEI 0002418-06.2020

Aos Cartórios Eleitorais das 15ª ZE, 17ª ZE, 12ª ZE, 14ªZE e PAD 14ªZE
Prezados Colegas, boa tarde!

Objetivando a contratação do fornecimento de água mineral envasada em
garrafões de 20 litros para a região do seu Cartório Eleitoral, na forma do
Termo de Referência e anexo único destes autos, solicitamos, a título de
colaboração e para a realização da pesquisa de mercado e de preço do produto
atribuída a esta Seção de Instrução de Contratações-SEIC, que nos sejam
prestadas algumas informações, se possível:

Como vem sendo feito o abastecimento de água mineral para consumo no Cartório
atualmente?

Caso seja comprada, gostaríamos de saber o preço unitário do garrafão e o nome
e dados de contato dos fornecedores.

Agradecemos sua atenção, aguardando um retorno até o dia 19/05/2020, próxima
terça-feira, por email (marcialmelo@yahoo.com.br) ou por whatsapp (82
9981.2312), para que possamos dar prosseguimento à instrução do processo.

Cordialmente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução e Contratações - SEIC
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
marcialmelo@yahoo.com.br
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De: "Cartorio da 14ª Zona Eleitoral" <ze0014@tre-al.jus.br>
Para: "TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES" <seic@tre-al.jus.br>
Data: 15/05/2020 07:45 AM

Assunto: [seic] Aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros. Região Leste Alagoano. PA 0002418-
06.2020

Bom dia Márcia,
 
Aqui em Porto Calvo não há venda de garrafões de 20l. Compramos água que vem de uma fonte que abastece a
cidade por falta de alternativa.
 
Vou perguntar ao colega de Maragogi se lá existe revenda. Ele mesmo vai entrar em contato com vc.
 
Atenciosamente,
 
Marília Moura de Andrade Bezerra - Chefe de Cartório
Augusto Francisco Vasconcelos Nascimento - Analista Judiciário
14ª Zona Eleitoral - Porto Calvo/AL
(82) 3292-1215
 

From: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
To: ze0015@tre-al.jus.br, ze0017@tre-al.jus.br, ze0012@tre-al.jus.br, ze0014@tre-al.jus.br
Date: Thu, 14 May 2020 15:11:35 -0300
Subject: Aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros. Região Leste Alagoano. PA 0002418-
06.2020
 
PA SEI 0002418-06.2020

Aos Cartórios Eleitorais das 15ª ZE, 17ª ZE, 12ª ZE, 14ªZE e PAD 14ªZE
Prezados Colegas, boa tarde!

Objetivando a contratação do fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20 litros
para a região do seu Cartório Eleitoral, na forma do Termo de Referência e anexo único destes
autos, solicitamos, a título de colaboração e para a realização da pesquisa de mercado e de
preço do produto atribuída a esta Seção de Instrução de Contratações-SEIC, que nos sejam
prestadas algumas informações, se possível:

Como vem sendo feito o abastecimento de água mineral para consumo no Cartório atualmente?

Caso seja comprada, gostaríamos de saber o preço unitário do garrafão e o nome e dados de
contato dos fornecedores.

Agradecemos sua atenção, aguardando um retorno até o dia 19/05/2020, próxima terça-feira, por
email (marcialmelo@yahoo.com.br) ou por whatsapp (82 9981.2312), para que possamos dar
prosseguimento à instrução do processo.

Cordialmente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução e Contratações - SEIC
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
marcialmelo@yahoo.com.br
seic@tre-al.jus.br
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De: "Cartorio da 15ª Zona Eleitoral" <ze0015@tre-al.jus.br>
Para: "TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES" <seic@tre-al.jus.br>
CC: marcialmelo@yahoo.com.br
Data: 15/05/2020 02:50 PM

Assunto: [seic] Aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros. Região Leste Alagoano. PA 0002418-
06.2020

 
 
 
 

From: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
To: ze0015@tre-al.jus.br, ze0017@tre-al.jus.br, ze0012@tre-al.jus.br, ze0014@tre-al.jus.br
Date: Thu, 14 May 2020 15:11:35 -0300
Subject: Aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros. Região Leste Alagoano. PA 0002418-
06.2020
 
PA SEI 0002418-06.2020

Aos Cartórios Eleitorais das 15ª ZE, 17ª ZE, 12ª ZE, 14ªZE e PAD 14ªZE
Prezados Colegas, boa tarde!

Objetivando a contratação do fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20 litros
para a região do seu Cartório Eleitoral, na forma do Termo de Referência e anexo único destes
autos, solicitamos, a título de colaboração e para a realização da pesquisa de mercado e de
preço do produto atribuída a esta Seção de Instrução de Contratações-SEIC, que nos sejam
prestadas algumas informações, se possível:

Como vem sendo feito o abastecimento de água mineral para consumo no Cartório atualmente?

Caso seja comprada, gostaríamos de saber o preço unitário do garrafão e o nome e dados de
contato dos fornecedores.

Agradecemos sua atenção, aguardando um retorno até o dia 19/05/2020, próxima terça-feira, por
email (marcialmelo@yahoo.com.br) ou por whatsapp (82 9981.2312), para que possamos dar
prosseguimento à instrução do processo.

Cordialmente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução e Contratações - SEIC
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
marcialmelo@yahoo.com.br
seic@tre-al.jus.br
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De: "Cartorio da 26ª Zona Eleitoral" <ze0026@tre-al.jus.br>
Para: "TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES" <seic@tre-al.jus.br>
Data: 15/05/2020 08:45 AM

Assunto: [seic] Aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros. Região Leste Alagoano. PA 0002418-
06.2020

Prezada servidora,
 
Informo que o motorista que atua nesta 26ª Zona Eleitoral, pega os garrafões de água mineral no
setor almoxarifado do TRE/AL.
 
Atenciosamente,
 
SHIRLEY DANUSA CORDEIRO DÓRIA
Chefe de Cartório
26ª Zona Eleitoral - Marechal Deodoro e Barra de São Miguel/AL
 

From: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
To: ze0006@tre-al.jus.br, ze0005@tre-al.jus.br, ze0048@tre-al.jus.br, ze0026@tre-al.jus.br, ze0008@tre-al.jus.br
Date: Thu, 14 May 2020 15:21:05 -0300
Subject: Aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros. Região Leste Alagoano. PA 0002418-06.2020
 
PA SEI 0002418-06.2020

Aos Cartórios Eleitorais das 06ª ZE, 05ª ZE, 48ª ZE, 26ªZE, 08ªZE e PAD 48ªZE
Prezados Colegas, boa tarde!

Objetivando a contratação do fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20 litros para a região do seu
Cartório Eleitoral, na forma do Termo de Referência e anexo único destes autos, solicitamos, a título de colaboração
e para a realização da pesquisa de mercado e de preço do produto atribuída a esta Seção de Instrução de Contratações-
SEIC, que nos sejam prestadas algumas informações, se possível:

Como vem sendo feito o abastecimento de água mineral para consumo no Cartório atualmente?

Caso seja comprada, gostaríamos de saber o preço unitário do garrafão e o nome e dados de contato dos fornecedores.

Agradecemos sua atenção, aguardando um retorno até o dia 19/05/2020, próxima terça-feira, por email
(marcialmelo@yahoo.com.br) ou por whatsapp (82 9981.2312), para que possamos dar prosseguimento à instrução do
processo.

Cordialmente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução e Contratações - SEIC
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
marcialmelo@yahoo.com.br
seic@tre-al.jus.br
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De: "Cartorio da 34ª Zona Eleitoral" <ze0034@tre-al.jus.br>
Para: "TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES" <seic@tre-al.jus.br>
Data: 15/05/2020 12:34 PM

Assunto: [seic] Aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros. Região Leste Alagoano. PA 0002418-
06.2020

Prezada Márcia,
 
em resposta ao email abaixo, seguem as respostas.
 
Como vem sendo feito o abastecimento de água mineral para consumo no Cartório atualmente? a água é comprada
pelos servidores deste cartório eleitoral.

Caso seja comprada, gostaríamos de saber o preço unitário do garrafão e o nome e dados de contato dos
fornecedores. Até o última compra, no mês de março/2020, o valor era de R$ 5,00 o garrafão de 20L.
contato: 99368-7814
 
Att,
 
Vanine M. Dorea
Chefe de cartório em substituição
 
 
 
 

From: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
To: ze0047@tre-al.jus.br, ze0018@tre-al.jus.br, ze0034@tre-al.jus.br
Date: Thu, 14 May 2020 15:23:19 -0300
Subject: Aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros. Região Leste Alagoano. PA 0002418-
06.2020
 
PA SEI 0002418-06.2020

Aos Cartórios Eleitorais das 47ª ZE, 18ª ZE, 34ª ZE
Prezados Colegas, boa tarde!

Objetivando a contratação do fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20 litros
para a região do seu Cartório Eleitoral, na forma do Termo de Referência e anexo único destes
autos, solicitamos, a título de colaboração e para a realização da pesquisa de mercado e de
preço do produto atribuída a esta Seção de Instrução de Contratações-SEIC, que nos sejam
prestadas algumas informações, se possível:

Como vem sendo feito o abastecimento de água mineral para consumo no Cartório atualmente?

Caso seja comprada, gostaríamos de saber o preço unitário do garrafão e o nome e dados de
contato dos fornecedores.

Agradecemos sua atenção, aguardando um retorno até o dia 19/05/2020, próxima terça-feira, por
email (marcialmelo@yahoo.com.br) ou por whatsapp (82 9981.2312), para que possamos dar
prosseguimento à instrução do processo.

Cordialmente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução e Contratações - SEIC
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
marcialmelo@yahoo.com.br
seic@tre-al.jus.br
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Re: Aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros. Região Leste Alagoano.
PA 0002418-06.2020

De: Cartorio da 8ª Zona Eleitoral (ze0008@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: sexta-feira, 15 de maio de 2020 12:21 BRT

Prezada Márcia,
 
 
Em resposta à solicitação, informo que:
 
Como vem sendo feito o abastecimento de água mineral para consumo no
Cartório atualmente?
 
R- Os servidores efetuam a compra dos garrafões de água,

Caso seja comprada, gostaríamos de saber o preço unitário do garrafão e o nome
e dados de contato dos fornecedores.
 
R- O valor unitário do água (garrafão) custa R$ 5,00 (cinco reais) e se for inclusive
com o garrafão custa R$ 20,00 (vinte reais).
 
O local de fornecimento é: CACHOEIRA GÁS (987496906).
 
Atenciosamente,
 
Adelaide Michele Ferreira Matias
Cartório da 8ª Zona Eleitoral
Pilar/AL - ze0008@tre-al.jus.br
Fone ( 82) 3265-1375

 

From: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
To: ze0006@tre-al.jus.br, ze0005@tre-al.jus.br, ze0048@tre-al.jus.br,
ze0026@tre-al.jus.br, ze0008@tre-al.jus.br
Date: Thu, 14 May 2020 15:21:05 -0300
Subject: Aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros. Região
Leste Alagoano. PA 0002418-06.2020
 
PA SEI 0002418-06.2020

Aos Cartórios Eleitorais das 06ª ZE, 05ª ZE, 48ª ZE, 26ªZE, 08ªZE
e PAD 48ªZE
Prezados Colegas, boa tarde!
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Objetivando a contratação do fornecimento de água mineral
envasada em garrafões de 20 litros para a região do seu Cartório
Eleitoral, na forma do Termo de Referência e anexo único destes
autos, solicitamos, a título de colaboração e para a realização
da pesquisa de mercado e de preço do produto atribuída a esta
Seção de Instrução de Contratações-SEIC, que nos sejam prestadas
algumas informações, se possível:

Como vem sendo feito o abastecimento de água mineral para consumo
no Cartório atualmente?

Caso seja comprada, gostaríamos de saber o preço unitário do
garrafão e o nome e dados de contato dos fornecedores.

Agradecemos sua atenção, aguardando um retorno até o dia
19/05/2020, próxima terça-feira, por email
(marcialmelo@yahoo.com.br) ou por whatsapp (82 9981.2312), para
que possamos dar prosseguimento à instrução do processo.

Cordialmente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução e Contratações - SEIC
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
marcialmelo@yahoo.com.br
seic@tre-al.jus.br
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Aquisição água 13ª Zona Eleitoral Penedo

De: Cartorio da 13ª Zona Eleitoral (ze0013@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: sexta-feira, 15 de maio de 2020 16:04 BRT

Boa tarde Márcia!
 
Como vem sendo feito o abastecimento de água mineral para consumo no Cartório atualmente?

Compramos.

Caso seja comprada, gostaríamos de saber o preço unitário do garrafão e o nome e dados de contato dos fornecedores.
 
Preço unitário R$6,00 e a cada compra de 10 água mineral ganhamos (1)uma de cortesia.
Nome do fornecedor é Victor e cel: (82) 9 9944 7629.
 
Atenciosamente,
 
Ariston Alencar dos Santos
Chefe de Cartório
13ª Zona Eleitoral - Penedo/AL
(82) 3551 2990
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Aquisição de Água Mineral.

De: Cartorio da 18ª Zona Eleitoral (ze0018@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: segunda-feira, 18 de maio de 2020 09:55 BRT

Bom dia, Márcia!
 
Que ótima notícia essa futura contratação!
 
Nós servidores compramos a água para consumo e para a preparação do café.
 
Em média consumimos dois garrafões por semana. E o preço unitário do  garrafão de 20 litros é R$ 5,00 (cinco)
reais.
 
Segue contato do mercadinho que costumamos pedir: Mercadinho e Panificação Holanda. Fone 3271-1516 ou
99354-1379.
 
Atenciosamente,
 
Amanda Piza
Analista Judiciário
18ª ZE - São Miguel dos Campos
ze0018@tre-al.jus.br
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Re: Aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros. Região Leste Alagoano.
PA 0002418-06.2020

De: Cartorio da 47ª Zona Eleitoral (ze0047@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: sexta-feira, 15 de maio de 2020 12:08 BRT

Prezada Márcia,
 
Informamos que a aquisição de água mineral para consumo no cartório é realizada com recursos dos próprios
servidores.
 
Na última compra efetuada o valor unitário do garrafão de 20 litros foi R$ 5,00.

Fornecedor: Ultragaz, fones: 99345-4823 / 99954-1963
 
Atenciosamente,
 
José Sali Soares
47ª ZE Campo Alegre
 

From: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
To: ze0047@tre-al.jus.br, ze0018@tre-al.jus.br, ze0034@tre-al.jus.br
Date: Thu, 14 May 2020 15:23:19 -0300
Subject: Aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros. Região Leste Alagoano. PA 0002418-06.2020
 
PA SEI 0002418-06.2020

Aos Cartórios Eleitorais das 47ª ZE, 18ª ZE, 34ª ZE
Prezados Colegas, boa tarde!

Objetivando a contratação do fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20 litros para a região do seu Cartório
Eleitoral, na forma do Termo de Referência e anexo único destes autos, solicitamos, a título de colaboração e para a realização
da pesquisa de mercado e de preço do produto atribuída a esta Seção de Instrução de Contratações-SEIC, que nos sejam prestadas
algumas informações, se possível:

Como vem sendo feito o abastecimento de água mineral para consumo no Cartório atualmente?

Caso seja comprada, gostaríamos de saber o preço unitário do garrafão e o nome e dados de contato dos fornecedores.

Agradecemos sua atenção, aguardando um retorno até o dia 19/05/2020, próxima terça-feira, por email (marcialmelo@yahoo.com.br)
ou por whatsapp (82 9981.2312), para que possamos dar prosseguimento à instrução do processo.

Cordialmente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução e Contratações - SEIC
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
marcialmelo@yahoo.com.br
seic@tre-al.jus.br
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[seic] Aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros. Região Leste
Alagoano. PA 0002418-06.2020

De: Maria Márcia Leite de Melo (mariamelo@tre-al.jus.br)

Para: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: terça-feira, 19 de maio de 2020 09:27 BRT

Bom dia. O abastecimento de água mineral nas dependências desta 6ª Zona faz-se através de garrafões ofertados
pelo TRE/AL e retirados pelo chefe de cartório nas dependências do almoxarifado. Possuímos 05 garrafões e
sempre que estão vazios, eu faço a substituição por garrafões cheios no galpão do almoxarifado. O preço corrente
aqui em Atalaia é de R$ 5,00 por garrafão.
 
Att. Fábio - Chefe de Cartório
Cartório Eleitoral da 6ª Zona
Sede: Atalaia/AL
Posto de Atendimento Temporário: Capela/AL
Fones: (82) 3264-1323
       (82) 2122-7670
 

From: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
To: ze0006@tre-al.jus.br, ze0005@tre-al.jus.br, ze0048@tre-al.jus.br, ze0026@tre-al.jus.br,
ze0008@tre-al.jus.br
Date: Thu, 14 May 2020 15:21:05 -0300
Subject: Aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros. Região Leste
Alagoano. PA 0002418-06.2020
 
PA SEI 0002418-06.2020

Aos Cartórios Eleitorais das 06ª ZE, 05ª ZE, 48ª ZE, 26ªZE, 08ªZE e PAD
48ªZE
Prezados Colegas, boa tarde!

Objetivando a contratação do fornecimento de água mineral envasada em
garrafões de 20 litros para a região do seu Cartório Eleitoral, na forma do
Termo de Referência e anexo único destes autos, solicitamos, a título de
colaboração e para a realização da pesquisa de mercado e de preço do produto
atribuída a esta Seção de Instrução de Contratações-SEIC, que nos sejam
prestadas algumas informações, se possível:

Como vem sendo feito o abastecimento de água mineral para consumo no
Cartório atualmente?

Caso seja comprada, gostaríamos de saber o preço unitário do garrafão e o
nome e dados de contato dos fornecedores.

Agradecemos sua atenção, aguardando um retorno até o dia 19/05/2020, próxima
terça-feira, por email (marcialmelo@yahoo.com.br) ou por whatsapp (82
9981.2312), para que possamos dar prosseguimento à instrução do processo.

Cordialmente,
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Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução e Contratações - SEIC
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
marcialmelo@yahoo.com.br
seic@tre-al.jus.br
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Re: Aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros. Região Leste Alagoano.
PA 0002418-06.2020

De: Cartorio da 9ª Zona Eleitoral (ze0009@tre-al.jus.br)

Para: seic@tre-al.jus.br

Cc: marcialmelo@yahoo.com.br

Data: quarta-feira, 20 de maio de 2020 13:35 BRT

 
 
Boa tarde,
 
Em atenção ao e-mail anexo, informo que o fornecimento de água mineral (botijões de 20 litros)
tem sido efetuado às expensas dos servidores desta 9ª ZE/AL, uma vez que o Tribunal não
fornece o material em questão.
Até antes da quarentena, estávamos comprando o botijão a R$ 5,00.
Entrei e contato com o fornecedor e o mesmo não quis passar os dados para contato do
Tribunal.
Infelizmente, por conta da situação de pandemia, não pudemos realizar consulta junto a outros
fornecedores no local.
Atenciosamente,
 
Fabrício de Oliveira Pimentel
Chefe de Cartório
 
 
 

From: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
To: ze0016@tre-al.jus.br, ze0021@tre-al.jus.br, ze0009@tre-al.jus.br, ze0053@tre-al.jus.br
Date: Thu, 14 May 2020 15:16:03 -0300
Subject: Aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros. Região Leste
Alagoano. PA 0002418-06.2020
 
PA SEI 0002418-06.2020

Aos Cartórios Eleitorais das 16ª ZE, 21ª ZE, 09ª ZE, 53ªZE e PAD 16ªZE
Prezados Colegas, boa tarde!

Objetivando a contratação do fornecimento de água mineral envasada em
garrafões de 20 litros para a região do seu Cartório Eleitoral, na forma do
Termo de Referência e anexo único destes autos, solicitamos, a título de
colaboração e para a realização da pesquisa de mercado e de preço do produto
atribuída a esta Seção de Instrução de Contratações-SEIC, que nos sejam
prestadas algumas informações, se possível:

Como vem sendo feito o abastecimento de água mineral para consumo no
Cartório atualmente?

Caso seja comprada, gostaríamos de saber o preço unitário do garrafão e o
nome e dados de contato dos fornecedores.
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Agradecemos sua atenção, aguardando um retorno até o dia 19/05/2020, próxima
terça-feira, por email (marcialmelo@yahoo.com.br) ou por whatsapp (82
9981.2312), para que possamos dar prosseguimento à instrução do processo.

Cordialmente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução e Contratações - SEIC
(82) 99981.2312 (também whatsapp)
marcialmelo@yahoo.com.br
seic@tre-al.jus.br
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CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que, por indicação dos
Chefes de Cartório das cidades de Viçosa, Joaquim Gomes, Passo de
Camaragibe, Porto Calvo, Marechal Deodoro, Teotônio Vilela, Pilar,
Penedo, São Miguel dos Campos, Campo Alegre, Atalaia e Murici,
entrei em contato com fornecedores locais de água mineral envasada
em garrafões de 20 litros por telefone, dos quais obtive as seguintes
informações:

Os mercados e depósitos contatados da região Leste
informaram comercializar as águas das marcas Refresq, Vitale, Itagy,
Frascalli e Solara, alguns vendem mais de uma marca, a exemplo de
depósitos em Marechal Deodoro, Teotônio Vilela e outros, e só
entregam nos municípios em que estão localizados. Recebem o
produto de "terceirizados" que fazem entregas na região mais
próxima à capital, onde estão localizadas as fontes e a maioria das
distribuidoras. Em alguns desses municípios tem distribuidores
locais, mas com entrega também apenas local, a exemplo do
distribuidor em São Miguel dos Campos.

Em Porto Calvo, segundo informação do Chefe do
Cartório, não há venda local. É consumida água de uma fonte sem
marca que abastece a cidade.

O fornecedor do cartório eleitoral em Penedo informou
que comercializa água mineral da fonte Águas Claras, localizada em
Coruripe, transportando o produto por conta própria.

Em complemento à instrução feita nesta Seção nos autos
do PA 0004558-47.2019.6.02.8000, em que foram consultadas as
empresas Frascalli, Indaiá, Mainá, Pratagy, Aldebaran e outros
revendedores em Maceió, fizemos contato com as distribuidoras de
água Refresq, vendedor Alfredo (telefone 98892.5234) e Solara,
Rafael (3334.0441) em Maceió e fomos informados de que essas
empresas não fazem entregas para o interior. Os revendedores e
outros usuários do interior do estado fazem a coleta nas próprias
distribuidoras ou então a entrega é feita por meio de empresas
terceirizadas, contratadas dos compradores.

Como mencionado nos procedimentos de aquisição de
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água mineral para as regiões Sertão e Leste Alagoano, registramos,
ainda, que alguns mercados consultados informaram que executam a
entrega para órgão públicos, a exemplo de Forum da justiça estadual
local, mediante contrato verbal com o licitante ganhador para aquele
fornecimento, na medida da necessidade.

Os valores praticados nessas empresas variam entre R$
5,00 e R$ 6,00 a água mineral envasada no garrafão de 20 litros.

Maceió, 21 de maio de 2020.

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 21/05/2020, às 16:56, 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
0707588 e o código CRC 32C947D0.

0002418-06.2020.6.02.8000 0707588v9

Certidão SEIC 0707588         SEI 0002418-06.2020.6.02.8000 / pg. 55



Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

PA 0002418-06.2020
Unidade 1 1

Objeto

Fontes de Consulta
Valores  

obtidos

Afastamento em 

relação à média 

dos valores 

obtidos

Subconjunto 

formado sem os 

elementos com 

afastamento 

superior a um 

desvio padrão acima 

da média dos 

valores obtidos 

Viçosa (0704347) 5,00 -0,36 Não aplicável
Passo de Camaragibe-Média (0705070) 6,00 0,64 Não aplicável

Porto Calvo (0705072) 6,00 0,64 Não aplicável
Marechal Deodoro (0705077) 6,00 0,64 Não aplicável

Teotônio Vilela (0705080) 5,00 -0,36 Não aplicável
Pilar (0705090) 5,00 -0,36 Não aplicável

Penedo (0705093) 6,00 0,64 Não aplicável
São Miguel dos Campos (0705566) 5,00 -0,36 Não aplicável

Campo Alegre (0706274) 5,00 -0,36 Não aplicável
Atalaia (0705287) 5,00 -0,36 Não aplicável
Murici (0706991) 5,00 -0,36 Não aplicável

Coeficiente de Variação dos Valores 

Obtidos 

8,97%

quando CV maior que 20%, será utilizado o 

critério da média ajustada, definindo a Média 

dos elementos do subconjunto para cálculo 

do valor estimado

Média dos 

valores obtidos

Desvio Padrão 

dos valores 

obtidos

Média dos 

elementos do 

Subconjunto

Q = quantidade de valores obtidos     11
ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)

Total Estimado

0

5,36 5,36

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

          Água mineral envasada em garrafão de 20 litros    

Leste Alagoano - CATMAT 445485

 o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido 

quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos 

apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou 

igual a 20%

A Planilha  pode ser utilizada 5,36 0,48 Não aplicável
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de maio de 2020.
À COMAP,
Senhora Coordenadora,
Veio o procedimento a esta Seção de Instrução de

Contratações - SEIC, conforme Despacho GSAD 0701820 para
realização de pesquisa preliminar com potenciais fornecedores,
objetivando a aferição da viabilidade da proposição constante nos
autos (Termo de Referência SEALMOX 0700424 e Anexo
Único 0700425), com destaque dessa COMAP para a peculiaridade
da contratação de aquisição e entrega de água mineral (galão de 20
litros), por fornecedor que atenda as demandas do interior do estado,
de forma regionalizada, conforme Despacho 0702533.

Empreendemos, portanto, uma ampla pesquisa,  não
apenas de preço, mas de produto e mercado fornecedor, no âmbito
de cada município relacionado no Anexo Único supramencionado,
neste caso Unidades Eleitorais do Leste Alagoano, com a valiosa
colaboração dos Chefes de Cartórios de Viçosa, Joaquim Gomes,
Passo de Camaragibe, Porto Calvo, Marechal Deodoro, Teotônio
Vilela, Pilar, Penedo, São Miguel dos Campos, Campo Alegre, Atalaia
e Murici, encontrando o valor médio unitário da água mineral
requerida ao preço de R$ 5,36 (cinco reais e trinta e seis centavos),
conforme Planilha de Estimativa de Preço (0707630). 

Considerando as variadas e divergentes
situações encontradas nos municípios pesquisados, inclusive
naqueles municípios agrupados em um mesmo lote no Termo de
Referência e respectivo Anexo Único, em que cada comerciante
apresenta uma logística própria de abastecimento e de fornecimento
exclusivamente no seu município, conforme se pode observar dos
dados constantes do evento 0707588;

Considerando a ausência, em princípio, de razão que
justifique a formação de grupos para o fornecimento; 

Considerando que o eventual desinteresse ou falta de
condições de atendimento de apenas um município integrante de um
lote por parte de um potencial fornecedor, pode levar ao fracasso do
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lote em sua integralidade;
Considerando, por fim, todas as dificuldades encontradas

até aqui para a contratação de fornecimento de água mineral
envasada em garrafões de 20 litros para o interior do estado, em
especial com base no levantamento recente feito por esta Seção nos
autos do PA 0004558-47.2019.6.02.8000, conforme evento 0566354;

Sugerimos, salvo melhor entendimento, que a
contratação seja feita por meio de licitação, pregão eletrônico -
sistema de registro de preços, pelo menor preço por item, desde que
não traga prejuízos à gestão contratual, visando à aquisição de água
mineral envasada em 20 litros (CATMAT nº 445485) para o maior
número possível dos municípios elencados no TR, deixando a cargo
do mercado o fornecimento na região do leste alagoano, na medida
da possibilidade de entrega, disponibilidade e interesse de cada
fornecedor, possibilitando, inclusive, a um mesmo fornecedor
atender vários municípios, a seu critério, tudo com fundamento na
Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos nºs 10.024/2019 e
7.892/2013, com participação restrita a microempresas e empresas
de pequeno porte.

Caso a sugestão acima seja acatada, registramos que
será necessário o desdobramento no Anexo Único do TR do
quantitativo anual previsto para o registro de preço por município a
ser atendido.

Lembramos, ainda, que se encontram tramitando em
paralelo os procedimentos da mesma natureza para contratação de
fornecimento de água mineral envasada em garrafões de 20 litros
para atender as regiões Agreste (PA 0002417-21.2020.6.02.8000) e
Sertão de Alagoas, (PA 0002416-36.2020.6.02.8000), cujas
instruções nesta SEIC seguem a mesma linha deste, pelas mesmas
razões e especificidades.

Por fim, no que se refere ao valor médio estimado, tendo
em vista as pesquisas realizadas nos procedimentos acima para os
municípios do Sertão e Agreste Alagoanos, observamos que alí foram
encontrados valores muito próximos aos apurados nesta região Leste
e tendo-se em conta o fato de se tratarem de procedimentos
destinados ao registro de preço, com vigência de ata por 12 meses,
sugerimos, s.m.j., que a estimativa de preços para a contratação seja
estabelecida pelo valor unitário praticado na maioria dos municípios
do estado pesquisados, que foi de R$ 6,00 (seis reais) para a água
mineral envasada em garrafões de 20 litros, lembrando que toda a
cotação foi realizada com base nos preços finais ao consumidor,
portanto, já se encontram incluídos os custos de transporte e outros
eventuais do produto.

Assim, para o registro de preço dos 2.500 garrafões de
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água mineral para entrega nos municípios da região leste alagoano,
estimamos o valor total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
sem previsão nos autos de quantitativo mínimo a adquirir. 

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Analista
Judiciário, em 21/05/2020, às 16:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 21/05/2020, às 17:49, 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
0707826 e o código CRC A6A65E4D.

0002418-06.2020.6.02.8000 0707826v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de maio de 2020.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Diante das informações fornecidas pela Seção de

Instrução de Contratações, por meio do Despacho
SEIC 0707826, tratando-se de questão de difícil solução, há
muito tempo pendente, tendo em vista a dificuldade de se
encontrar fornecedor que atenda as demandas deste Regional,
no interior do estado, encaminho os presentes autos para
ciência e análise do levantamento realizado pela SEIC,
buscando um norte, para continuidade do feito.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 26/05/2020, às 20:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0711125 e o código CRC 25F6E790.

0002418-06.2020.6.02.8000 0711125v1
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