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

DESPACHO

Maceió, 28 de março de 2022.
À CSELE,
 
Sr. Coordenador de Sistemas Eleitorais,
 
Conforme orientação contida no Ofício-Circular GAB-DG

TSE nº 103/2022 (1033612), processo SEI nº 0002555-
17.2022.6.02.8000, solicito que seja encaminhado a Secretaria de
Administração o pedido de adesão a ARP 07/2022 do TSE para
aquisição de bobinas de papel para urnas eletrônicas a serem
utilizadas nas Eleições de 2022.

Sugerimos, smj, que seja solicitada a quantidade
inicial registrada na ata, a saber 5.622 unidade de bobinas de
60m.

As orientações estão detalhadas no referido ofício.
 
À decisão superior.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DE LIMA CASTRO, Chefe
de Seção, em 28/03/2022, às 14:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1035502 e o código CRC ED058AF8.

0002685-07.2022.6.02.8000 1035502v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de março de 2022.
Sr. Secretário de TI,
Solicito que seja encaminhado a Secretaria de

Administração o pedido de adesão a ARP do TSE para aquisição de
bobinas de papel a serem utilizadas nas Eleições de 2022, conforme
informações contida no documento da SPLOG, SEI nº 1035502.

A decisão superior.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por TALES DE AMORIM GAMELEIRA,
Coordenador, em 28/03/2022, às 15:40, 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
1035684 e o código CRC 651C4301.

0002685-07.2022.6.02.8000 1035684v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de março de 2022.
Senhor Secretário de Administração,
 
Solicito a adoção das providências necessárias para a

adesão à ARP TSE nº 07/2022, que objetiva a aquisição de bobinas de
papel para urnas eletrônicas, conforme solicita o Coordenador de
Sistemas Eleitorais.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 30/03/2022, às 14:38, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1037339 e o código CRC B59F6B84.

0002685-07.2022.6.02.8000 1037339v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de março de 2022.
À COMAP, para proceder a juntada da ata de que

trata o Ofício-Circular GAB-DG nº 103/2022 (doc. 1033612) e
demais medidas cabíveis à instrução, nos termos orientados
no citado expediente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/03/2022, às 15:19, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1037411 e o código CRC 3E8189FD.

0002685-07.2022.6.02.8000 1037411v1
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TRIBUNAL	SUPERIOR	ELEITORAL

SECRETARIA	DE	ADMINISTRAÇÃO

EDITAL	DE	LICITAÇÃO	TSE	Nº	80

 
 

MODALIDADE:	PREGÃO

FORMA:	ELETRÔNICA
 

SISTEMA	DE	REGISTRO	DE	PREÇOS

 

PROCESSO	Nº	2021.00.000003474-6

 

O Tribunal Superior Eleitoral, sediado no Setor de Administração Federal
Sul, SAFS Q. 7, Lotes 1 e 2, Brasıĺia/DF, torna público que realizará licitação na
modalidade pregão, na forma eletrônica, em atendimento à solicitação da Seção
de Gestão Integrada de Tecnologia Eleitoral, para registro de preços para
eventual aquisição de bobinas de papel para as impressoras das urnas
eletrônicas, conforme as especi�icações, condições, quantidades e
prazos constantes do Termo de Referência – Anexo I deste Edital. A licitação será
regida pelas Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, pela Lei Complementar nº
123/2006 e pelos Decretos nº 7.892/2013, nº 8.538/2015 e nº 10.024/2019.

A proposta de preços, bem como os documentos de habilitação deverão
ser enviados, exclusivamente, por	 meio	 do	 sistema	 eletrônico,	 no	 período
compreendido	 entre	 as	 08	 horas	 do	 dia	 22	 de	 novembro	 de	 2021	 e	 as
14	horas	do	dia	3	de	dezembro	de	2021	(horário	de	Brasília).

A	 sessão	 pública	 será	 aberta	 no	 dia	 3	 de	 dezembro	 de	 2021,	 às	 14
horas,	 ou	no	mesmo	horário	do	primeiro	dia	útil	 subsequente,	na	hipótese
de	não	haver	expediente	na	data	marcada.

Farão	parte	deste	Registro	de	Preços,	como	órgãos	participantes,	os
Tribunais	 Regionais	 Eleitorais	 -	 TRE's,	 que	 �icarão	 responsáveis	 por	 suas
respectivas	contratações.

									

CAPÍTULO	I	–	DO	OBJETO

1. A presente licitação, por	 lote	 único, tem por objeto o registro de
preços para eventual aquisição de bobinas de papel de 60m e de bobinas de
papel de 80m para as impressoras das urnas eletrônicas, consoante
especi�icações, condições, quantidades e prazos constantes do Termo de
Referência – Anexo I deste Edital.

2.	Fazem parte do presente edital os anexos abaixo relacionados:
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Anexo I – Termo de Referência
Anexo I-I – Modelo de Termo de Recebimento Provisório
Anexo I-II – Modelo de Termo de Recebimento Definitivo
Anexo I-III – Preços Estimados
Anexo I-IV - Quantitativos do TSE e TREs
Anexo I-V - Endereços de Entrega
Anexo II – Minuta de Ata de Registro de Preços
Anexo II-I - Itens Registrados
Anexo III –  Minuta de Contrato

 

CAPÍTULO	II	–	DAS	CONDIÇÕES	PARA	PARTICIPAÇÃO

1. Para participar deste pregão eletrônico a licitante deverá preencher os
seguintes requisitos:

1.1.	 Ser credenciada no órgão central do Sistema de Serviços Gerais -
SISG, por intermédio do sıt́io www.comprasgovernamentais.gov.br, que atuará
como órgão provedor do Sistema Eletrônico  de Compras do Governo Federal.

1.2.	 Enviar em campo próprio do sistema eletrônico as seguintes
declarações virtuais:

de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está
em conformidade com as exigências do instrumento convocatório
de que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre nem menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de
aprendiz a partir de 14 anos (Lei nº 9.854/99);
de quaisquer fatos supervenientes à inscrição cadastral impeditivos de sua
habilitação;
de elaboração independente de proposta; e
de que atende aos requisitos do art. 3° da LC n.° 123/2006, para fazer jus aos
benefícios previstos na referida lei.

 1.2.1.	A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição
sujeitará a licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

1.3.	 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação das
propostas serão de responsabilidade exclusiva da licitante, não se
responsabilizando o Tribunal Superior Eleitoral por quaisquer custos, transações
efetuadas pela licitante ou eventual desconexão do sistema.

2.	Não poderão participar deste pregão eletrônico:

2.1.	Consórcio de empresas;

2.2.	 Empresas em processo de recuperação judicial, sem plano de
recuperação acolhido judicialmente ou certidão emitida pela instância judicial
competente ou documento judicial compatıv́el; em processo de recuperação
extrajudicial; cuja falência tenha sido decretada; que se encontrem sob concurso
de credores; e em dissolução ou em liquidação;

2.3.	 Empresas que estejam declaradas inidôneas ou impedidas para
licitar ou contratar com a Administração Pública Federal, desde que o ato tenha
sido publicado no Diário O�icial da União pelo órgão que o praticou, bem como as
que tenham sido punidas com suspensão temporária de participação em licitação
e impedimento de contratar com o Tribunal Superior Eleitoral;
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2.3.1.	 Será efetuada, pelo Pregoeiro, consulta aos cadastros o�iciais:
Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por
Ato que implique em Inelegibilidade – CNCIAI, Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas (CEIS) e Cadastro de Inidôneos do TCU.

2.4.	 Empresas que possuam inscrição no cadastro de empregadores
�lagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo,
instituıd́o pela Portaria Interministerial MTPS/MMIRDH nº 4/2016.

2.4.1.	 Será efetuada, pelo Pregoeiro, consulta do nome da empresa na
"lista suja" de empregadores �lagrados explorando trabalhadores em condições
análogas às de escravo emitida pelo Ministério do Trabalho e Previdência,
atualizada periodicamente em seu sıt́io eletrônico
(https://www.gov.br/trabalho/pt-br/assuntos/�iscalizacao/combate-ao-trabalho-
escravo).

2.5.	Empresas ou seus dirigentes que possuam condenação por infringir
as leis de combate à discriminação de raça ou gênero, ao trabalho infantil e ao
trabalho escravo, em afronta ao que está previsto no art. 1º e no art. 170 da
Constituição Federal de 1988; no art. 149 do Código Penal Brasileiro; no Decreto
nº 5.017, de 12 de março de 2004, (promulga o Protocolo de Palermo) e nas
Convenções da OIT, no art. 29 e no art. 105.

2.5.1. A comprovação será feita mediante Certidão Judicial de
Distribuição, informalmente conhecida como "nada consta" ou "certidão
negativa", da Justiça Federal e da Justiça Comum, para a licitante e para seus
dirigentes, que deverá ser encaminhada juntamente com a proposta e
documentos de habilitação na forma de�inida no item 1 do Capıt́ulo IV deste
Edital. 

2.5.1.1. Eventual ausência de juntada da Certidão Judicial de Distribuição
poderá ser saneada pelo Pregoeiro, por diligência, que solicitará a sua anexação
no Sistema Comprasnet, na forma do item 3 do Capıt́ulo VIII ou, se necessário,
prorrogará o prazo, mediante solicitação justi�icada da licitante e decisão
fundamentada do Pregoeiro, registradas em ata. 

 

CAPÍTULO	III	–	DO	CREDENCIAMENTO

1.	A licitante deverá credenciar-se no sistema de Compras do Governo
Federal, disponıv́el no endereço eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br,
no prazo mıńimo de 3 (três) dias úteis antes da data de realização do pregão
eletrônico.

1.1.	O credenciamento é o nıv́el básico do registro cadastral no SICAF que
permite a participação dos interessados em qualquer pregão na forma eletrônica
e será feito pela atribuição de chave de identi�icação e de senha pessoal e
intransferıv́el para acesso ao sistema eletrônico.

1.2.	 O credenciamento da licitante, assim como a sua manutenção,
dependerá de registro cadastral prévio e atualizado no Sistema de Cadastramento
Uni�icado de Fornecedores – SICAF.

1.3.	 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal da licitante ou de seu representante legal e a presunção de
sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão
eletrônico.
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2.	O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva
responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente
ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Tribunal
Superior Eleitoral, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos
decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

 

CAPÍTULO	 IV	 –	 	 DA	 APRESENTAÇÃO	DA	 PROPOSTA	 E	 DOS	DOCUMENTOS	DE
HABILITAÇÃO	

1.	 A proposta de preços, com	 todas	 as	 exigências	 descritas	 no
Capítulo	VIII, bem como os documentos de habilitação exigidos no Capıt́ulo IX
deste edital, observado o disposto no item 3 do Capıt́ulo VII deste
Edital, deverão ser enviados em formulários especı�́icos, mediante o uso da chave
de acesso e senha privativa da licitante, exclusivamente, por meio do sistema
eletrônico, no perıódo compreendido no preâmbulo deste Edital.

1.1. A comprovação dos documentos de habilitação que constem do
SICAF poderá ser feita, pelo Pregoeiro, mediante consulta on-line ao sistema,
assegurando o direito de acesso aos dados às demais licitantes.

1.2. Nesta etapa do certame, não haverá ordem de classi�icação das
propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de julgamento da
proposta.

1.3. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação da licitante
melhor classi�icada somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e
para acesso público após o encerramento da fase de lances.

2.	As licitantes se responsabilizarão pelas transações efetuadas em seu
nome, assumindo como �irmes e verdadeiras suas propostas, assim como os
lances inseridos, bem como pelo acompanhamento de todas as operações
efetuadas no sistema eletrônico durante a sessão pública, arcando com quaisquer
ônus decorrentes da perda de negócios diante da inobservância de qualquer
mensagem emitida pelo sistema ou de sua desconexão.

3.	Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir
suas propostas e os documentos de habilitação anteriormente apresentados.

4.	A proposta deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e
seus anexos, não sendo aceita oferta de produtos com caracterıśticas e
quantidades diferentes das indicadas no Termo de Referência – Anexo I deste
Edital.

5.	O envio da proposta implicará plena aceitação, por parte da licitante,
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

6.	 Os preços oferecidos serão �ixos e irreajustáveis, ressalvando-se o
disposto nos artigos 17, 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013.

 

CAPÍTULO	V	–	DA	ABERTURA	DA	SESSÃO

1.	No horário previsto no Edital, a sessão pública na internet será aberta
por comando do Pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.
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2.	O Pregoeiro veri�icará as propostas apresentadas e desclassi�icará, de
forma fundamentada e registrada no sistema, aquelas que estejam em
desconformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital e seus Anexos.

3.	O sistema ordenará automaticamente as propostas classi�icadas pelo
Pregoeiro, visto que somente estas participarão da fase de lance.

 

CAPÍTULO	VI	–	DA	COMPETITIVIDADE	–	FORMULAÇÃO	DE	LANCES	

1.	 Aberta a etapa competitiva, sessão pública, as licitantes deverão
encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a
licitante imediatamente informada, on-line, do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

1.1.	Os lances serão ofertados pelo valor unitário do item.

1.2.	 As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o
horário �ixado para a abertura da sessão pública e as regras estabelecidas neste
Edital.

1.3.	A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela
ofertado e registrado pelo sistema eletrônico, porém, o lance poderá ser
intermediário, ou seja, igual ou superior à melhor oferta registrada. 

1.4.	Será adotado para o envio de lances neste pregão eletrônico o modo
de disputa “aberto	e	fechado”, em que as licitantes apresentarão lances públicos
e sucessivos, com lance �inal e fechado.

1.5. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de
15 minutos. Encerrado esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento
iminente dos lances, que transcorrerá pelo perıódo de até 10 minutos, �indo o
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

1.6. Encerrado o prazo previsto no subitem 1.5 deste Capıt́ulo, o sistema
abrirá oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das
ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela possam ofertar
um lance �inal e fechado em até 5 minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

1.6.1. Não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições de�inidas
no item 1.6, os autores dos melhores lances, na ordem de classi�icação, até o
máximo de 3 (três), poderão oferecer um lance �inal e fechado em até 5 minutos, o
qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

1.7. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens 1.6 e 1.6.1, o
sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

1.7.1. Não havendo lance �inal e fechado classi�icado na forma
estabelecida nos subitens 1.6 e 1.6.1, haverá o reinıćio da etapa fechada, para que
os demais licitantes, até o máximo de 3 (três), na ordem de classi�icação, possam
ofertar um lance �inal e fechado em até 5 minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo, observado, após essa etapa, o disposto no subitem 1.7.

1.8. Caso nenhuma licitante classi�icada na etapa de lance fechado atenda
às exigências de habilitação, o Pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio,
justi�icadamente, admitir o reinıćio da etapa fechada de lance, nos termos
dispostos no subitem 1.6.1. 
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1.9. Se houver mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele
registrado em primeiro lugar.

2.	As licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance
registrado, durante a sessão pública do pregão eletrônico, sendo vedada a
identi�icação do seu detentor.

3. Após a fase de lances, o sistema identi�icará em coluna própria as
microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) participantes, fazendo
a comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma ME
ou EPP, e das demais ME ou EPP na ordem de classi�icação, que será
disponibilizada automaticamente nas telas do pregoeiro e do fornecedor e
encaminhada mensagem por meio de chat.

4.	Se o menor lance for ofertado por licitante que não se enquadre na
condição de ME ou EPP, o sistema facultará a estas o exercıćio do direito de
preferência para �ins de desempate, conforme determina o § 2º do art. 44 da LC
nº 123/2006, momento no qual a ME ou EPP mais bem classi�icada será
convocada para apresentar nova proposta, no prazo máximo de 5 (cinco)
minutos controlados pelo sistema, sob pena de preclusão, consoante determina o
§ 3º do art. 45 da LC nº 123/2006. 

5. Caso a ME ou EPP convocada decline de exercer o direito de
preferência, o sistema convocará as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipótese do § 2º do art. 44 da LC nº 123/2006, na ordem de
classi�icação.

6. Se houver êxito no procedimento especi�icado acima, o sistema
disponibilizará nova classi�icação dos fornecedores para �ins de aceitação pelo
pregoeiro. Não havendo êxito ou não existindo ME ou EPP participante,
prevalecerá a classi�icação inicial.

7. Se houver equivalência de valores apresentados pelas ME ou EPP, que
se encontrem no intervalo estabelecido no § 2º do art. 44 da LC nº 123/2006, o
sistema efetuará sorteio para identi�icar a empresa que primeiro poderá
apresentar melhor oferta.

8.	 Havendo equivalência de valores apresentados por empresas em
igualdade de condições, será assegurada a ordem de preferência disposta no art.
3º, § 2º da Lei nº 8.666/1993, com redação dada pela Lei nº 12.349 de
15/12/2010.

8.1. No caso de desempate nos termos descritos no item 8 deste Capıt́ulo,
a empresa �icará obrigada a cumprir o disposto nesse item durante toda a
vigência da contratação, conforme art. 66-A da Lei nº 8.666/1993.  

8.2. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será
sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

9.	 No caso de desconexão do Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema poderá permanecer acessıv́el às
licitantes para a recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possıv́el,
sua atuação no certame, sem prejuıźo dos atos realizados.
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9.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e reiniciada somente após
a comunicação expressa aos participantes, com no mıńimo, 24 (vinte e quatro)
horas de antecedência, no endereço
eletrônico www.comprasgovernamentais.gov.br.

 

CAPÍTULO	VII	 –	 DA	 CLASSIFICAÇÃO	DAS	 PROPOSTAS	 E	DO	 JULGAMENTO	DA
LICITAÇÃO

1.	 Encerrada a etapa de lances, o pregoeiro julgará as propostas,
adotando o critério de menor preço do lote e encaminhará contraproposta pelo
sistema eletrônico diretamente à licitante que tenha ofertado o melhor preço,
para que seja obtida melhor proposta, bem como decidirá sobre sua aceitação,
observando-se a adequação ao objeto e a compatibilidade do preço em relação
ao estimado para a contratação. A negociação poderá ser acompanhada pelas
demais licitantes. 

1.1.	Embora a classi�icação �inal seja pelo valor global do lote, a disputa
será pelo preço unitário de cada item que compõe o lote. A cada lance ofertado
(por item), os sistema atualizará automaticamente o valor global do lote,
sagrando-se vencedora a licitante que ofertar o menor valor global do lote. 

1.1.1.	A desclassi�icação de um único item do lote ofertado implicará na
desclassi�icação da proposta para todo o lote.

1.2.	 Será desclassi�icada a proposta que apresentar preços
manifestamente inexequıv́eis, assim considerados aqueles que não venham a ter
demonstrada sua viabilidade através de documentos que comprovem que os
custos dos insumos são coerentes com os de mercado.

1.2.1. Se houver indıćios de inexequibilidade da proposta de preço, ou
em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser
efetuada diligência, e adotados, entre outros e no que couber, os seguintes
procedimentos: 

a) questionamentos junto à proponente para a apresentação de
justi�icativas e comprovações em relação aos custos com indıćios de
inexequibilidade;

b) veri�icação de acordos, convenções coletivas ou sentenças normativas;

c) levantamento de informações no Ministério do Trabalho e  Previdência
e consultas às Secretarias de Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal;

d) consultas a entidades ou conselhos de classe, sindicatos ou similares;

e) pesquisas em órgãos públicos ou empresas privadas para veri�icação
de contratos da mesma natureza;

f) pesquisa de preço com fornecedores dos insumos utilizados, tais como
atacadistas, lojas de suprimentos, supermercados e fabricantes;

g) veri�icação de notas �iscais dos produtos adquiridos pelo proponente;

h) levantamento de indicadores salariais ou trabalhistas publicados por
órgãos de pesquisa;

i) estudos setoriais;
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j) análise de soluções técnicas e/ou condições excepcionalmente
favoráveis que o proponente detenha para o fornecimento/prestação dos
serviços; e

k) demais veri�icações que porventura se �izerem necessárias.

2.	 Encerrada a etapa de negociação, o Pregoeiro anunciará a licitante
classi�icada em primeiro lugar, após decisão acerca do valor, conforme descrito
no item 1 deste Capıt́ulo e veri�icará a habilitação da licitante conforme
disposições deste Edital.  

3. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando
necessários à con�irmação daqueles exigidos no edital e já apresentados, serão
solicitados pelo pregoeiro e encaminhados pela licitante melhor classi�icada,
exclusivamente via sistema, após o encerramento do envio de lances, observado o
prazo de que trata o item 3 do Capıt́ulo VIII deste Edital.

3.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por
solicitação escrita e justi�icada da licitante, formulada antes de �indo o prazo, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.

4. Na hipótese de a proposta não ser aceitável ou se a licitante não
atender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta
subsequente até a apuração de uma proposta que atenda aos requisitos descritos
neste Edital, em conformidade com o disposto no item 1 deste Capıt́ulo.

5.	Constatado o atendimento às exigências �ixadas neste Edital, a licitante
classi�icada em primeiro lugar será declarada vencedora da licitação.

6. No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurıd́ica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessıv́el a todos, atribuindo-lhes validade e e�icácia para �ins
de habilitação e classi�icação.

6.1.	Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento de que trata o item 6 deste
Capıt́ulo, a sessão pública será reiniciada mediante aviso prévio no sistema com,
no mıńimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, sendo a ocorrência será
registrada em ata.

 

CAPÍTULO	VIII	–DA	PROPOSTA

1.	 A proposta de preços das licitantes deverá ser elaborada com
observância das seguintes exigências:

1.1. não conter cotações alternativas, emendas ou entrelinhas;

1.2. fazer menção ao número deste edital, conter a razão social da
licitante, seu CNPJ, dados bancários e endereço completo;

1.2.1.	 a falta do CNPJ e (ou) endereço completo poderá ser preenchida
pelos dados constantes no sistema eletrônico;

1.3.	conter cotação de preço unitário e total para cada item que compõe
o lote, em Real, incluıd́as todas as despesas relativas a tributos, seguros, taxas,
garantia e demais encargos pertinentes, conforme modelo de proposta previsto
no Capıt́ulo C.3 do Termo de Referência – Anexo I deste Edital;
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1.3.1. os preços estimados unitários para cada item são os constantes do
Anexo I-III do Termo de Referência – Anexo I deste Edital; 

1.3.2. embora o critério de julgamento da licitação seja o de menor preço
global do lote, a licitante deverá apresentar cotação de preços para todos os itens
que compõe o lote;

1.4. vir acompanhada de documento(s) contendo as especi�icações
técnicas das bobinas, comprovando que os produtos ofertados estão de acordo
com as especi�icações exigidas no item C.1 do Termo de Referência - Anexo I
deste Edital;

1.5. indicar o número do CNPJ da �ilial ou do estabelecimento da licitante
que emitirá a nota �iscal referente ao fornecimento dos produtos, indicação essa
indispensável para efeito de empenho da despesa e realização do pagamento nos
termos do Capıt́ulo XIII deste Edital.

2.	A apresentação da proposta implicará, necessariamente, a anuência a
todas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos, inclusive quanto aos
prazos de execução e condições de garantia constantes do Termo de Referência –
Anexo I do Edital, bem como quanto à validade da proposta não inferior a 60
(sessenta) dias, contados da data de sua entrega.

3. Após a fase de lances, a proposta de preços da licitante classi�icada em
primeiro lugar, ajustada ao valor �inal aceito pelo pregoeiro, juntamente com os
documentos de que trata o item 3 do Capıt́ulo VII, quando for o caso, deverá ser
anexada ao Sistema Comprasnet após solicitação do Pregoeiro pela opção
“Convocar	Anexo”, no prazo de 2 (duas) horas, contado de sua solicitação.

 

CAPÍTULO	IX	–	DA	HABILITAÇÃO	DA	LICITANTE	

1.	 Para habilitação neste pregão eletrônico, serão exigidos os
documentos discriminados abaixo, além da regularidade do cadastramento da
licitante perante o Sistema de Cadastramento Uni�icado de Fornecedores -SICAF,
nos nıv́eis I, II, III e VI, conforme art. 6º da IN SEGES/MP nº 3, de 26/04/2018:

1.1. Atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica em nome da
empresa, expedido(s) por pessoa(s) jurıd́ica(s) de direito público ou privado, que
comprove(m) que a licitante executou a contento o fornecimento de objetos com
caracterıśticas técnicas e objetivos funcionais similares aos desta licitação, no
quantitativo mıńimo de 20% (vinte por cento) do quantitativo total a ser
registrado;

1.1.1.	 Considera-se similar, exclusivamente, o fornecimento, o
desenvolvimento ou a produção de bobinas de papel térmico.

1.1.2.	Será admitido o somatório de atestados.

1.1.3.	  Caso o TSE entenda necessário, a(s) licitante(s) deverá(ão)
disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade
dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em
que foram prestados os serviços, em conformidade com o disposto no item 3 do
Capıt́ulo 7 deste Edital.
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2.	 Para os documentos que têm prazo de validade e este não estiver
expresso no documento, será considerada a validade de 90 (noventa) dias, a
partir de sua emissão, se outro prazo não estiver �ixado em lei.

3.	A regularidade do cadastramento das licitantes perante o SICAF, nos
nıv́eis exigidos no item 1 deste Capıt́ulo, será veri�icada mediante consulta on-
line	ao sistema.

3.1.	 E�  dever da licitante atualizar previamente as comprovações
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão
pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta e
documentos, a respectiva documentação atualizada.

3.2. O descumprimento do subitem 3.1 implicará a inabilitação da
licitante, exceto se a consulta aos sıt́ios eletrônicos o�iciais emissores de certidões
feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s),
conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

3.3. A regularidade no SICAF referente ao nıv́el VI descrito no item 1
deste Capıt́ulo refere-se tanto à Certidão negativa de falência, recuperação judicial
ou recuperação extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurıd́ica quanto ao balanço patrimonial.

3.4. Caso o balanço patrimonial apresente alguma irregularidade perante
o SICAF ou, embora regular, apresente ıńdices de LG, SG, e LC menores que 1, a
licitante deverá encaminhá-lo ao Pregoeiro juntamente com as demonstrações
contábeis do último exercıćio social, já exigıv́eis e apresentados na forma da lei,
que comprovem a boa situação �inanceira da empresa, vedada a sua substituição
por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por ıńdices
o�iciais quando encerrados há mais de 3 meses da data de apresentação da
proposta.

3.4.1.	 	 Serão considerados na forma da lei o balanço patrimonial e as
demonstrações contábeis assim apresentados:

3.4.1.1.	publicados em Diário O�icial; ou

3.4.1.2.	publicados em jornal de grande circulação; ou

3.4.1.3.	por cópia registrada no órgão de registro público competente da
sede ou domicıĺio da licitante; ou

3.4.1.4.	por cópia extraıd́a do Livro Diário - devidamente autenticado no
órgão de registro público competente da sede ou domicıĺio da licitante - inclusive
com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou

3.4.1.5.	 por cópia extraıd́a do Livro Diário, com o respectivo
comprovante de entrega da Escrituração Contábil Digital ao SPED Contábil,
juntamente com o termo de autenticação eletrônica realizada pela Junta
Comercial; ou

3.4.1.6.	outros meios permitidos pelas normas de regência.

3.4.2.	 A análise da quali�icação econômico-�inanceira será feita por
servidores quali�icados designados pelo Tribunal Superior Eleitoral e avaliada
pelos I�ndices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG), e Liquidez Corrente
(LC), que deverão ser iguais ou superiores a 1 (um):

 
LG =  ATIVO CIRCULANTE + REALIZA�VEL A LONGO PRAZO__
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PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NA� O CIRCULANTE
 

SG = __________________ATIVO TOTAL_________________
  PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NA� O CIRCULANTE

 
LC = __ATIVO CIRCULANTE_
         PASSIVO CIRCULANTE

 

3.4.3.	As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de
cálculos juntado ao balanço.

3.4.4.	A licitante que apresentar resultado menor do que 1, em quaisquer
dos ıńdices - Liquidez Geral - LG, Solvência Geral - SG, e Liquidez Corrente – LC,
deverá comprovar Capital Social mıńimo ou Patrimônio Lıq́uido mıńimo
correspondente a 10% do valor total estimado para a contratação, na forma dos
§§ 2º e 3º do art. 31 da Lei nº 8.666/93.

3.4.5.	 Se necessária a atualização do balanço e do patrimônio lıq́uido,
deverá ser apresentado, juntamente com esses documentos, o memorial de
cálculo correspondente.

3.4.6.	As demonstrações contábeis deverão apresentar as assinaturas do
titular ou representante da empresa e do contabilista responsável, legalmente
habilitado.

3.4.7.	 As demonstrações contábeis das empresas com menos de um
exercıćio social de existência devem cumprir a exigência contida na lei, mediante a
apresentação do Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial levantado.

3.4.8.	 Poderão ser exigidas das empresas, para confrontação com as
demonstrações contábeis, as informações prestadas à Receita Federal.

4.	Caso a licitante classi�icada em primeiro lugar esteja enquadrada na
condição de ME ou EPP e apresente alguma restrição relativa à regularidade �iscal,
será concedido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
divulgação, por meio do chat, do resultado de habilitação do certame, podendo
ser concedida a prorrogação por igual perıódo, caso solicitado e mediante a
apresentação de justi�icativa, para regularização da situação, admitindo-se
certidões positivas com efeito de negativas, na forma da lei. Findo o prazo, as
licitantes serão convocadas para a nova sessão, na qual será registrado, no
sistema Comprasnet, o resultado de julgamento da habilitação, abrindo-se o prazo
para manifestação da intenção de recorrer, conforme descrito no item 1 do
Capıt́ulo X deste Edital.

4.1. A não regularização da documentação no prazo previsto implicará a
decadência do direito à contratação, sem prejuıźo das sanções previstas na Lei nº
10.520/2002, sendo facultado à Administração convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classi�icação, ou revogar a licitação.

5. As licitantes deverão enviar os documentos exigidos para a
habilitação exclusivamente, por meio do sistema eletrônico, conforme disposto no
item 1 do Capıt́ulo IV deste Edital.
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6. Após a classi�icação das propostas, havendo a necessidade de envio de
documentos complementares à con�irmação daqueles exigidos neste edital e já
apresentados, os documentos deverão ser apresentados em formato digital, via
sistema, no mesmo prazo de�inido no item 3 do Capıt́ulo VIII deste
Edital, por solicitação do Pregoeiro.

6.1. A diligência de que trata o item 6 permite, apenas, a solicitação de
documentos outros para con�irmação dos já apresentados, sendo exemplo a
requisição de cópia de contrato de prestação de serviços/aquisição que tenha
embasado a emissão de atestado de capacidade técnica já apresentado.

7. Atendidas todas as disposições deste Edital, a licitante classi�icada em
primeiro lugar será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da
licitação, observado o disposto no Capıt́ulo X deste Edital.

 

CAPÍTULO	X	–	DOS	RECURSOS

1.	 Admitir-se-á, nos termos da legislação vigente, a interposição de
recursos, mediante manifestação prévia, imediata e motivada da licitante, feita
durante a sessão pública, em campo próprio do sistema, até o prazo �inal
estabelecido pelo Pregoeiro.

2.	 A apresentação das razões pela recorrente e de eventuais
contrarrazões pelas demais licitantes será realizada exclusivamente no âmbito do
sistema eletrônico, em formulários próprios, no prazo máximo de 3 (três) dias,
contados a partir da data do encerramento da sessão pública e do término do
prazo da recorrente, respectivamente, consignado pelo Pregoeiro na respectiva
ata, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa
dos seus interesses.

3.	A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor
recurso, até o prazo �inal estabelecido pelo Pregoeiro na sessão pública deste
pregão eletrônico, implicará a decadência desse direito da licitante, podendo o
Pregoeiro adjudicar o objeto à vencedora.

3.1.	 Apenas na presença dos pressupostos recursais, ou seja, a
sucumbência, a tempestividade, a legitimidade, o interesse e a motivação, os
recursos serão recebidos (Acórdão TCU n.° 694/2014 – Plenário).

4.	 Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente do Tribunal Superior Eleitoral adjudicará o
objeto e homologará o procedimento licitatório.

5.	Os autos do procedimento permanecerão com vista franqueada aos
interessados. Para tanto, as empresas interessadas deverão entrar em contato
com a secretaria da Comissão Permanente de Licitação, nos dias úteis, pelos
telefones 3030-8167/8173, haja vista as medidas de isolamento preventivas à
propagação do novo Coronavıŕus (COVID-19).

 

CAPÍTULO	XI	–	DA	ATA	DE	REGISTRO	DE	PREÇOS

1.	 Após a homologação do resultado do julgamento, a licitante
adjudicatária será convocada para �irmar a ata de registro de preços, conforme
minuta constante no Anexo II deste Edital, no prazo máximo de 5 (cinco) dias
úteis, sob pena de decair do direito a ter o seu preço registrado.
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2.	O prazo �ixado no item 1 poderá ser prorrogado uma única vez e por
igual perıódo, desde que a solicitação seja apresentada ainda durante o
transcurso do interstıćio inicial, ocorrendo motivo justi�icado e aceito pelo
Tribunal Superior Eleitoral.

3.	A ata de registro de preços terá validade de 1 (um) ano, contado da
publicação de seu extrato no Diário O�icial da União.

4.	 E�  facultado à Administração, quando a licitante convocada não
comparecer para assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições
estabelecidos, chamar as licitantes remanescentes, na ordem de classi�icação,
para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira
colocada.

4.1. A recusa injusti�icada da licitante em assinar a ata dentro do prazo
estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades previstas neste Edital e em lei.

5.	 Os preços consignados na ata de registro de preços serão �ixos e
irreajustáveis durante o perıódo de vigência, ressalvando-se o disposto nos arts.
17, 18 e 19 do Decreto n.° 7.892/2013.

 

CAPÍTULO	XII	–	DA	CONTRATAÇÃO

1. Autorizada a contratação, será �irmado contrato com a empresa
signatária da Ata de Registro de Preços, o qual tomará por base os dispositivos da
Lei nº 8.666/93, as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, bem como
na proposta apresentada pela adjudicatária. 

2. Após regular noti�icação por parte do TSE, a empresa registrada
deverá assinar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, seguintes à noti�icação, o termo
de contrato (Anexo III), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuıźo
das sanções previstas no Capıt́ulo XIV deste Edital, obrigando-
se em conformidade com as disposições contratuais, do Termo de Referência, da
Ata de Registro de Preços e da proposta vencedora.

3.	O prazo �ixado no item anterior poderá ser prorrogado uma única vez
e por igual perıódo, desde que a solicitação respectiva seja apresentada ainda
durante o transcurso do interstıćio inicial, bem como que ocorra motivo justo e
aceito pelo TSE.

4. E�  facultado à Administração, quando a licitante registrada em primeiro
lugar não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, chamar as
licitantes remanescentes registradas, obedecida a ordem de classi�icação, para
fazê-lo em igual prazo, podendo, ainda, revogar a licitação, independente da
cominação prevista no art. 7º da Lei nº 10.520/2002. 

4.1. A recusa injusti�icada da licitante registrada em assinar o termo de
contrato, dentro do prazo estabelecido, ensejará a aplicação das penalidades
previstas neste Edital e em lei.

5. A emissão da nota de empenho em favor da contratada só deverá ser
efetuada após consulta ao CADIN, conforme estabelece o art. 6º da Lei
10.522/2002.

6.	 Como condição para celebração do contrato, a licitante
registrada deverá apresentar o seguinte documento:
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6.1.	 Declaração de que está regularmente inscrita no Regime Especial
Uni�icado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas ME e EPP -
Simples Nacional - para efeito do disposto no inciso XI, art. 4º da IN RFB nº
1234/2012, se for o caso, em 2 (duas) vias, assinada pelo seu representante legal,
conforme modelo constante do Anexo IV da referida IN.

 

CAPÍTULO	XIII	–	DA	LIQUIDAÇÃO	E	DO	PAGAMENTO

1. O pagamento do objeto da presente licitação será efetuado até o 10º
(décimo) dia útil, a partir da atestação da nota �iscal/fatura pelo servidor
responsável, com a emissão de ordem bancária para o crédito em conta corrente
da contratada, observada a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº
8.666/93.

1.1.	 O atesto será dado pelo �iscal administrativo, designado pela
autoridade competente, por meio da emissão de Nota Técnica de Atesto - NTA,
conforme previsto na IN nº 11/2021. O �iscal administrativo terá o prazo de até 4
(quatro) dias úteis para emitir a Nota Técnica de Atesto e remeter o processo à
Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira - CEOFI, contados do
recebimento do documento �iscal, acompanhado do Termo de Recebimento
De�initivo - TRD e dos demais documentos exigidos para liquidação e pagamento
da despesa.

1.2.	O pagamento a ser efetuado em favor da contratada estará sujeito à
retenção na fonte de tributos e contribuições sociais de acordo com os
normativos legais.

1.3. O TSE veri�icará a permanência da contratada no Simples Nacional,
conforme declaração de que trata o item 6.1 do Capıt́ulo XII deste Edital,
mediante consulta ao Portal do Simples Nacional e anexará cópia da consulta ao
contrato ou à documentação que deu origem ao pagamento, sem prejuıźo de a
contratada informar qualquer alteração de sua permanência no Simples Nacional.

1.4. A contratada deverá apresentar a nota �iscal/fatura do
produto fornecido segundo último valor ofertado e adjudicado no pregão, após o
recebimento de�initivo do objeto. 

1.5.	 No caso de fornecimento de bens importados, a contratada
deverá apresentar, juntamente com a nota �iscal/fatura, a documentação que
comprove a sua origem, bem como a quitação dos tributos de importação a eles
referentes.

1.6.	 As notas �iscais de venda deverão ser emitidas em nome do
contratante. Para os pedidos do Tribunal Superior Eleitoral, deve-se utilizar o
CNPJ 00.509.018/0001-13, e encaminhar a nota �iscal juntamente com a
documentação exigida neste Edital para pagamento à Seção de Gestão de
Almoxarifado do Tribunal Superior Eleitoral, localizada no SAF Sul, Quadra 7,
Lotes 1/2, Sala A454, ou para o email sealm@tse.jus.br, se for eletrônica.

1.6.1.	Os dados para faturamento dos contratos dos órgãos partıćipes
serão encaminhados à contratada pelos TREs, por e-mail ou ofıćio, em até 2
(dois) dias úteis antes da assinatura de seus respectivos contratos.
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2. Na fase de liquidação e pagamento da despesa deverá ser veri�icada
pela área competente a regularidade �iscal da contratada perante a Seguridade
Social, Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos
Federais e à Dıv́ida Ativa da União fornecida pela Receita Federal do Brasil), o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e, ainda, perante a Justiça do
Trabalho (Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT); admitida a certidão
positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei.

3. O CNPJ constante da nota �iscal/fatura deverá ser o mesmo indicado
na proposta e nota de empenho.

4.	Nos casos de pagamento efetuados após 30 (trinta) dias da emissão do
Termo de Recebimento De�initivo ou da apresentação da nota �iscal, conforme o
caso, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto,
�ica convencionado que a taxa de compensação �inanceira devida pelo TSE, entre
o 31º (trigésimo primeiro) dia e a data da emissão da ordem bancária, será a
seguinte:

 

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 = 0,0001644 (ıńdice de compensação �inanceira por dia de atraso, assim
apurado

I = (6/100)/365).

 

CAPÍTULO	XIV–	DAS	SANÇÕES	ADMINISTRATIVAS

1. No caso de a licitante, quando convocada, não assinar a ata de registro
de preços ou o instrumento contratual, deixar de entregar a documentação
exigida neste edital, apresentar documentação falsa, causar o atraso na execução
do contrato, não mantiver a proposta dentro do prazo de sua validade, falhar ou
fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, declarar
informações falsas ou cometer fraude �iscal, garantido o direito à ampla defesa,
�icará sujeita às penas de impedimento de licitar e contratar com a União e de
descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuıźo das
sanções previstas em lei e no contrato (Anexo III).

1.1. A recusa da licitante classi�icada em assinar a ata de registro de
preços ou o contrato no prazo assinalado será considerada como inexecução
total da obrigação assumida, ensejando a aplicação das sanções previstas em lei e
neste Edital.

1.2.	As sanções serão registradas e publicadas no SICAF.

1.3.	As sanções descritas no caput também se aplicam aos integrantes do
cadastro de reserva, que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
sem justi�icativa ou com justi�icativa recusada pela administração.
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CAPÍTULO	XV	–	DOS	CRÉDITOS	ORÇAMENTÁRIOS	

1.	 A despesa decorrente da aquisição objeto deste pregão correrá à
conta dos créditos orçamentários consignados à Justiça Eleitoral no Orçamento
da União, para o Exercıćio de 2021, na Natureza de Despesa 33.90.30.17 -
Material de Processamento de Dados, Ação Pleitos Eleitorais -
02.061.0033.4269.0001. 

 

CAPÍTULO	XVI	–	DAS	DISPOSIÇÕES	FINAIS

1. Em caso de divergência existente entre as especi�icações descritas no
Sistema Comprasnet e as especi�icações constantes deste Edital, prevalecerão as
últimas.

2. Nenhuma indenização será devida às licitantes por apresentarem
documentação e (ou) elaborarem proposta relativa ao presente pregão
eletrônico.

3.	O Tribunal Superior Eleitoral não se responsabilizará por eventuais
danos causados à licitante, decorrentes do uso indevido da senha durante as
transações efetuadas, ainda que por terceiros.

4. O objeto dos instrumentos contratuais decorrentes deste pregão
poderá ser alterado conforme disposto no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

5.	 A regra é a contratação por lote. A Administração somente poderá
adquirir/contratar cada item que compõe o lote de forma independente, se tiver
obtido o menor preço nos lances individuais por item, para aquele item
pretendido.

6. A existência de preços registrados não obriga a Administração a
contratar, facultando-se a realização de licitação especı�́ica para a aquisição
pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de
condições.

7.	 Caso qualquer documento apresentado pela licitante tenha sido
emitido em lıńgua estrangeira, este deverá estar acompanhado da respectiva
tradução para a lıńgua portuguesa, efetuada por tradutor juramentado, e
devidamente autenticado pela via consular ou registrado em cartório de tıt́ulos e
documentos, nos termos do Decreto nº 13.609/1943, Lei nº 6.015/73 e demais
normas de regência. 

7.1. Se traduzido para a lıńgua portuguesa no exterior, a tradução deverá
ter sido efetuada por pro�issional quali�icado, segundo as leis do paıś de origem e
os documentos autenticados pela via consular.

8. TODOS OS ATOS DO CERTAME DEVEM SER REGISTRADOS EM TEMPO
REAL NO SISTEMA COMPRASNET, EXIGE� NCIA QUE NA� O PODERA�  SER AFASTADA
EM NENHUMA HIPO� TESE.

9. Conforme disposto no Decreto nº 7.892/2013, as demais licitantes
poderão reduzir seus preços ao valor da proposta vencedora para formação de
cadastro de reserva. Para tanto, serão adotados os seguintes procedimentos:

9.1. No momento da homologação da licitação, a autoridade competente
convocará as licitantes interessadas em fazer parte do cadastro de reserva,
informando data/hora �im para formação do cadastro.
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9.2.	O sistema enviará um e-mail a todos os fornecedores com propostas
não recusadas para que eles possam aderir ao Cadastro de Reserva.

9.2.1. Caso seja de interesse, o fornecedor deverá clicar em "PARTICIPAR"
para registrar sua intenção em participar do cadastro.

9.3. O cadastro de reserva não prejudicará o resultado do certame em
relação à licitante mais bem classi�icada.

10. Para a aceitabilidade das propostas, das licitantes que aceitaram
reduzir seus preços, serão observados os procedimentos de�inidos no Capıt́ulo
VIII deste Edital.

10.1. A habilitação das licitantes que aceitaram reduzir seus preços será
efetuada, na hipótese prevista no parágrafo único do art. 13 e quando houver
necessidade de contratação de fornecedor remanescente, nas hipóteses previstas
nos arts. 20 e 21, do Decreto nº 7.892/2013.

11. Ficarão à disposição dos interessados, na Comissão Permanente de
Licitação - CPL do TSE, para eventual consulta, veri�icação de layout e demais
procedimentos que se �izerem necessários, exemplares das bobinas atualmente
utilizadas pela Justiça Eleitoral. A consulta deverá ser agendada pelo
email questionamento.licita@tse.jus.br, com antecedência mıńima de 24 (vinte e
quatro) horas, podendo ser realizada até a data de abertura das propostas.

11.1. Os exemplares das bobinas mencionados no item 14 não serão
fornecidos, sob hipótese alguma, às licitantes.

12. As empresas que tenham retirado cópia do edital e seus anexos
poderão formular consultas, solicitar informações e obter esclarecimentos
relativos à licitação, por escrito, pelo e-
mail  questionamento.licita@tse.jus.br ou nos dias úteis, pelos telefones 3030-
8167/8173 da secretaria da Comissão Permanente de Licitação, haja vista as
medidas de isolamento preventivas à propagação do novo Coronavıŕus (COVID-
19).

12.1. Qualquer pessoa poderá formular impugnação a este Edital até 3
(três) dias úteis anteriores à data �ixada para a abertura da sessão pública, ou
seja, até	o	dia	30	de	novembro	de	2021,	às	19	horas,	inclusive.

12.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados ao pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores à data �ixada para a
abertura da sessão pública, ou seja, até	 o	 dia	 30	 de	 novembro	 de	 2021,	 às
19	horas,	inclusive.

12.3. As informações, esclarecimentos e respostas a questionamentos,
impugnações e recursos serão obrigatoriamente publicados no site 
www.comprasgovernamentais.gov.br. e vincularão as licitantes e a Administração.

 

ADAÍRES	AGUIAR	LIMA
SECRETÁRIO(A)	DE	ADMINISTRAÇÃO

  Documento assinado eletronicamente em 18/11/2021,	às	18:12, horário o�icial de Brasıĺia,
conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

Edital de Licitação TSE nº 80/2021 (1037801)         SEI 0002685-07.2022.6.02.8000 / pg. 21

mailto:questionamento.licita@tse.jus.br
mailto:questionamento.licita@tse.jus.br
http://www.comprasnet.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11419.htm


A autenticidade do documento pode ser conferida em  
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1847614&crc=039BBCEE,
informando, caso não preenchido, o código veri�icador 1847614 e o código CRC
039BBCEE.
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TRIBUNAL	SUPERIOR	ELEITORAL

ATA	DE	REGISTRO	DE	PREÇOS	TSE	Nº	7/2022

 

PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL PARA IMPRESSORAS

2021.00.000003474-6

Aos ____ dias do mês de __________ do ano de 2021, o Tribunal Superior Eleitoral,
com sede no Setor de Administração Federal Sul, SAFS Q. 7, Lotes 1 e 2, Brasıĺia/DF, CNPJ
nº 00.509.018/0001-13, neste  ato representado pela DIRETORA-GERAL	DA	SECRETARIA
SUBSTITUTA, Senhora ADAIRES	 AGUIAR	 LIMA, portadora da Carteira de Identidade n°
2973335  SSP/DF, inscrita no CPF sob o n° 316.257.972-49, no uso de suas atribuições
legais, resolve, nos termos das Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002 do Decreto
nº 7.892/2013, em face da Licitação TSE nº 80/2021, PA SEI nº 2021.00.000003474-
6, modalidade pregão, forma eletrônica – SRP, registrar os preços da empresa REGISPEL
INDÚSTRIA	E	COMÉRCIO	DE	BOBINAS	S.A,	 segundo as seguintes cláusulas e condições:

 

1.	DO	OBJETO

A presente ata tem por objeto o registro de preços para eventual aquisição
de 256.403 bobinas de papel de 60m e de 313.215 bobinas de papel de 80m para as
impressoras das urnas eletrônicas, conforme especi�icações, condições, quantidades
e prazos constantes do Termo de Referência - Anexo I  do Edital.

1.1.	Farão	parte	deste	Registro	de	Preços,	como	órgãos	participantes,	os
Tribunais	 Regionais	 Eleitorais	 -	 TRE's,	 que	 �icarão	 responsáveis	 por	 suas
respectivas	contratações.

 

2.	DA	EMPRESA	REGISTRADA

Empresa Regispel	 Indústria	 e	 Comércio	 de	 Bobinas	 S.A.,	   CNPJ nº
46.120.820/0001-18, com sede na Rua Papoula nº 610, Bairro Quinta da Boa Vista.
Itaquaquecetuba/SP. CEP:. 08.597-550. Fone: (11) 4646-8300. Fax: (11) 4646-
8301, E-mail: atendimento@regispel.com;    representada por seus   Diretores, 
Senhor Humberto	José	das	Neves	Barroso  RNE nº W374980-8 e CPF 000.587.958-
20; Senhor	José	Alberto	Laxer	 RG nº 16.244.035-2 SSP/SP e CPF 114.441.308-70.

3.	DOS	PREÇOS	REGISTRADOS

3.1. Os preços, as quantidades e as especi�icações dos
serviços registrados constam da proposta da empresa adjudicatária e do Anexo II-I -
Itens Registrados, desta Ata de Registro de Preços.

 

4.	DO	RECEBIMENTO	DA	NOTA	DE	EMPENHO	E	DO	PEDIDO	DE	FORNECIMENTO
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4.1.	Após a assinatura desta ata de registro de preços, sempre que houver
necessidade de fornecimento, o TSE ou o TRE partıćipe convocará a empresa cujo
preço foi registrado para assinatura do termo de contrato correspondente, de acordo
com as especi�icações constantes do Termo de Referência – Anexo I do Edital de
Licitação TSE nº 80/2021.

4.1.1. A contratada deverá entregar os produtos nos prazos
especi�icados no Capıt́ulo C.4, item 22 do Termo de Referência - Anexo I do
Edital de Licitação TSE nº 80/2021.

4.2. A empresa convocada �ica obrigada a atender todos os pedidos
efetuados durante a validade desta ata de registro de preços.

4.3. Ao assinar a ata de registro de preços, a contratada obriga-se a efetuar o
fornecimento conforme especi�icações e condições contidas no Edital de Licitação
TSE nº 80/2021 e seus anexos e na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de
divergência, as especi�icações e condições do edital.

4.4. Quando a contratada não aceitar a nota de empenho ou instrumento
equivalente, sem justi�icativa, seu registro será cancelado nos termos do art. 20, II, do
Decreto nº 7.892/2013, sem prejuıźo das penalidades cabıv́eis. Nesse caso, serão
convocadas as demais empresas registradas no cadastro de reserva, na ordem de
classi�icação, conforme o disposto no art. 11, inciso II, daquele Decreto.

 

5.	DAS	OBRIGAÇÕES	DAS	PARTES

5.1.	 Constituem	 obrigações	 do	 TSE	 (órgão	 gerenciador),	 além	 das
especi�icadas	no	Edital	de	Licitação	TSE	nº	80/2021	e	seus	anexos:

5.1.1. gerenciar a ata de registro de preços, providenciando a
indicação, sempre que solicitado, da empresa registrada, para atendimento às
necessidades da Administração, obedecendo os quantitativos de�inidos no
Edital de Licitação TSE nº _80/2021;

5.1.2.	noti�icar a contratada de qualquer irregularidade encontrada na
execução do objeto; 

5.1.3. promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar
que os preços registrados permanecem compatıv́eis com os praticados;

5.1.4. conduzir os procedimentos relativos a eventuais negociações dos
preços registrados e à aplicação de penalidades por descumprimento do
pactuado nesta Ata de Registro de Preços ou das obrigações contratuais, em
relação às suas próprias contratações.

5.2	 Constituem	 obrigações	 da	 empresa	 registrada,	 além	 das
discriminadas	no	Edital	de	Licitação	TSE	nº	80/2021:

5.2.1. assinar esta ata e aceitar a respectiva nota de empenho,
conforme previsto;

5.2.2. fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco)
dias úteis, a contar da noti�icação, documentação de habilitação e quali�icação
cujas validades encontrem-se vencidas; 

5.2.3.	 manter atualizados os dados da empresa e de seus
representantes, tais como: endereços, telefones, e-mail, dentre outros.
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6.	DA	LIQUIDAÇÃO	E	DO	PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado pelo TSE ou pelo TRE partıćipe após o
recebimento de�initivo, até o 10º (décimo) dia útil, a partir do atesto da nota
�iscal/fatura pelo servidor responsável, com a emissão de ordem bancária para o
crédito em conta corrente da contratada, observada a ordem cronológica
estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93, cumpridos os requisitos dispostos no
Capıt́ulo XIII do Edital de Licitação TSE nº 80/2021, bem como na Cláusula Sexta da
minuta de contrato - Anexo III do Edital. 

 

7.	DA	ATUALIZAÇÃO	MONETÁRIA

Nos casos de pagamento efetuados após 30 (trinta) dias da emissão do
Termo de Recebimento De�initivo ou da apresentação da nota �iscal, conforme o caso,
desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, �ica
convencionado que a taxa de compensação �inanceira devida pelo TSE, entre o 31º
(trigésimo primeiro) dia e a data da emissão da ordem bancária, será a seguinte:

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 = 0,0001644 (ıńdice de compensação �inanceira por dia de atraso, assim
apurado: I = ❴(6/100)/365❵).

 

8.	DAS	ALTERAÇÕES		DA	ATA	DE	REGISTRO	DE	PREÇOS

8.1. Esta ata de registro de preços poderá sofrer alterações, obedecidas as
disposições contidas nos artigos 17, 18 e 19 do Decreto n.° 7.892/2013.

8.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual
redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo do objeto
registrado, cabendo ao TSE promover as necessárias negociações com
a empresa registrada, observadas as disposições contidas na alıńea “d”, inciso II do
art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

8.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente,
tornar-se superior ao praticado no mercado, o TSE deverá convocar
a empresa registrada visando a negociação para redução de preços e sua adequação
ao praticado pelo mercado, podendo liberá-la do compromisso assumido, se
frustrada a negociação.

8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e
a empresa registrada, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder
cumprir o compromisso, o TSE poderá liberá-la do compromisso assumido, caso a
comunicação ocorra antes do pedido de execução do objeto e sem aplicação da
penalidade, con�irmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados.
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8.5.	Não havendo êxito na negociação, o TSE deverá proceder à revogação da
ata de registro de preços, adotando as medidas cabıv́eis para obtenção da
contratação mais vantajosa.

 

9.	DA	REVOGAÇÃO	DA	ATA	E	DO	CANCELAMENTO	DO	REGISTRO

9.1.	O inadimplemento de condições estabelecidas nesta ata de registro de
preços, por parte da empresa registrada, assegurará ao TSE o direito de revogar o
respectivo registro do fornecedor inadimplente, mediante noti�icação, com prova de
recebimento;

9.2. A empresa registrada terá seu registro cancelado quando:

a) descumprir as condições desta ata de registro de preços;

b) não aceitar a respectiva nota de empenho ou instrumento
equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justi�icativa
aceitável;

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se
tornar superior àqueles praticados no mercado;

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do art. 87 da Lei n.°
8.666/93 ou no art. 7° da Lei n.° 10.520/2002.

9.3. O cancelamento de registro do fornecedor, nas hipóteses previstas nas
alıńeas “a”, “b” e “d”, assegurados o contraditório e a ampla defesa, será formalizado
por despacho da autoridade competente do TSE.

9.4. O cancelamento do registro de preço poderá ocorrer por fato
superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrentes
de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados:

a) por razão de interesse público; ou

b) a pedido da licitante registrada.

9.5. Além das hipóteses previstas no item 9.2 acima, constituem ainda
motivos para o cancelamento do registro do respectivo fornecedor:

a) atraso injusti�icado no fornecimento, bem como a sua paralisação
sem justa causa e prévia comunicação ao TSE;

b) cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro
próprio efetuado pela �iscalização.

9.6. Na ocorrência do cancelamento do registro de um fornecedor,  nas
situações descritas nos arts. 20 e 21 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocadas as
demais empresas registradas no cadastro de reserva, na ordem de classi�icação,
conforme o disposto no art. 11, II, §§ 1º, 2º e 3º do Decreto nº 7.892/2013. 

 

10.	DA	VIGÊNCIA

A vigência desta ata de registro de preços é de 1 (um) ano, contado da
publicação do seu extrato no órgão da Imprensa O�icial.

 

11.	DAS	PENALIDADES
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A empresa registrada �icará sujeita, nos casos de inexecução total ou parcial
de suas obrigações, às sanções previstas no Capıt́ulo XIV do Edital de Licitação do
TSE nº 80/2021, assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuıźo do
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração.

 

12.	DAS	DISPOSIÇÕES	GERAIS

12.1. A existência de preços registrados não obriga a administração a
contratar, facultando-se a realização de licitação especı�́ica para a
contratação pretendida, assegurada preferência à licitante registrada em igualdade de
condições.

12.2. A empresa registrada nesta ata declara estar ciente de suas obrigações
para com o TSE, nos termos do Edital de Licitação TSE nº 80/2021 e da sua proposta,
que passam a fazer parte da presente ata e a reger as relações entre as partes, para
todos os �ins.

12.3.	Cabe ao órgão participante, garantida a ampla defesa e o contraditório,
aplicar as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de
registro de preços ou do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às
suas próprias contratações, informando as ocorrências ao TSE (órgão gerenciador).

12.4. As demais condições estão consignadas nos seguintes documentos, que
são parte desta ata, independentemente de transcrição:

12.4.1. Edital de Licitação TSE nº 80/2021.

12.4.2. Termo de Referência, correspondente ao Anexo I do Edital de
Licitação TSE nº 80/2021.

12.4.3.	Proposta da empresa registrada, ajustada ao último lance do
pregão.

12.5.4. Ata de realização da sessão pública do pregão, para efeito do
disposto no inciso II, art. 11 do Decreto nº 7.892/2014.

 

13.	DO	FORO

O foro da Seção Judiciária do Distrito Federal é o competente para solucionar
con�litos de interesses entre o TSE e a empresa registrada relativos à presente ata.

 

14.	DA	PUBLICIDADE

O extrato da presente ata de registro de preços será publicado no órgão da
Imprensa O�icial, conforme o disposto no parágrafo único do art. 61 da Lei
nº 8.666/93.
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ANEXO II-I  - ITEM REGISTRADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TSE Nº
7/2022

No dia ____ de ________ de 2022, no Tribunal Superior Eleitoral, órgão gerenciador desta Ata,
registra-se os preços da empresa abaixo identi�icada para eventual aquisição de 256.403
bobinas de papel de 60m e de 313.215 bobinas de papel de 80m para as impressoras das urnas
eletrônicas, conforme descrito no quadro abaixo, resultante do Pregão Eletrônico  TSE nº
80/2021. As especi�icações técnicas constantes do Procedimento Administrativo
nº 2021.00.000003474-6, bem assim a Proposta de Preços integram esta Ata de  Registro de
Preços, independente de transcrição.
 
Esta ata de registro de preços tem vigência de um ano, até	___	de	_________	de	2023.
 

Lote Item Descrição QTDE.
Total

Unidade	de
Fornecimento Valor	Unitário	(R$)

único
1 Bobinas para urnas

eletrônicas (60 metros). 256.403 Bobina R$4,95

2 Bobinas para urnas
eletrônicas (80 metros). 313.215 Bobina R$6,55

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente anexo em duas vias de
igual teor e forma para todos os �ins de direito.
 

Pelo órgão gerenciador:
 
 

Adaires Aguiar Lima

Diretora-Geral da Secretaria do TSE Substituta 

 
Pela empresa registrada:

 
Humberto	José	das	Neves	Barroso 

Representante legal da empresa
 

José	Alberto	Laxer
Representante legal da empresa

 

ADAÍRES	AGUIAR	LIMA
DIRETORA-GERAL	-	SUBSTITUTA

  Documento assinado eletronicamente em 27/01/2022,	às	13:22, horário o�icial de Brasıĺia,
conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

JOSE	ALBERTO	LAXER
USUÁRIO	EXTERNO

  Documento assinado eletronicamente em 01/02/2022,	às	08:31, horário o�icial de Brasıĺia,
conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.
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HUMBERTO	JOSE	DAS	NEVES	BARROSO
USUÁRIO	EXTERNO

  Documento assinado eletronicamente em 01/02/2022,	às	08:32, horário o�icial de Brasıĺia,
conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em  
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1910148&crc=44178049,
informando, caso não preenchido, o código veri�icador 1910148 e o código CRC
44178049.

2021.00.000003474-6 Documento no 1910148 v13

Ata de Registro de Preços TSE nº 7/2022 (1037802)         SEI 0002685-07.2022.6.02.8000 / pg. 29

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11419.htm
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1910148&crc=44178049


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

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022020200164

164

Nº 23, quarta-feira, 2 de fevereiro de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 2/2022 - UASG 290002 - SEOF - DPU

Número do Contrato: 104/2020.
Nº Processo: 08038.013432/2020-17.
Pregão. Nº 41/2020. Contratante: DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA .
Contratado: 03.890.146/0001-48 - MUNDIAL TERCEIRIZADORA LTDA. Objeto: O presente
termo aditivo tem por objeto:
1. Alterar o representante legal da empresa, na qual retira-se o sr. Alfredo henrique kaefer
e passa a ser o sr. Paulo rogerio ferreira santos.
2. Alterar a cláusula décima primeira do contrato nº 104/2020, que passará a ter a redação
descrita abaixo:. Vigência: 14/07/2020 a 14/07/2022. Valor Total Atualizado do Contrato:
R$ 496.364,16. Data de Assinatura: 22/01/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 22/01/2022).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 3/2022 - UASG 290002 - SEOF - DPU

Número do Contrato: 11/2020.
Nº Processo: 08038.007221/2018-21.
Pregão. Nº 102/2019. Contratante: DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA .
Contratado: 00.642.107/0001-33 - NORTH SERVICOS LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA.
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto a alteração da cláusula quinta do
contrato n.º 11/2020, que passará a ter a redação descrita abaixo:. Vigência: 11/02/2020
a 10/02/2023. Valor Total Atualizado do Contrato: R$ 38.691,00. Data de Assinatura:
24/01/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 24/01/2022).

Poder Legislativo
CÂMARA DOS DEPUTADOS

DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
COORDENAÇÃO DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

Processo 437.078/2020. ESPÉCIE: Contrato n. 2022/013.0 - firmado com a POWER SAFETY
SERVIÇOSS E COMÉRCIO DE ELETROELETRÔNICOS LTDA. CNPJ n. 03.629.664/0001-02.
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva para
sistemas de alimentação ininterrupta (SAI) da marca Newave/ABB, com suporte técnico e
fornecimento de peças. LICITAÇÃO Pregão Eletrônico n° 113/21. VIGÊNCIA: 26/01/22 a
25/01/23. VALOR: R$ 355.874,04.

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Processo 291.430/18. ESPÉCIE: Contrato n. 2018/196.6 - firmado com a NORESA LTDA.
CNPJ: 07.044.248/0001-01. OBJETO: Prestação de serviços de gerenciamento de resíduos
sólidos urbanos não recicláveis e orgânicos, não perigosos. AMPARO LEGAL: Art. 65, inciso
II, alínea "d", da Lei n. 8.666/93. FINALIDADE DO ADITIVO: Reequilíbrio econômico-
financeiro decorrente da elevação da taxa alusiva à disposição final de resíduos sólidos no
Aterro de Brasília, nos termos da Resolução ADASA n. 11/21, que passou a ser de
R$133,87, a partir de 1º/01/22. VALOR: R$ 144.393,66.
Processo 583.088/2019.

ESPÉCIE: Contrato nº 2021/002.1 - firmado com a FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
DAS ARTES E DA COMUNICAÇÃO. CNPJ: 03.349.489/0002-80. OBJETO: Prestação de serviços
continuados por alocação de postos de trabalho nas áreas de operação técnica, produção
de conteúdo para os veículos de comunicação da Câmara dos Deputados e assistência
técnica em equipamentos de áudio e vídeo. AMPARO LEGAL: artigo 57, inciso II, da Lei n.
8.666/93. FINALIDADE DO ADITIVO: prorrogação contratual pelo período de 12 meses, a
contar de 26/01/2022. VALOR: R$ 23.702.531,33.

SECRETARIA EXECUTIVA DA COMISSÃO PERMANENTE DE
L I C I T AÇ ÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022 - UASG 10001

Nº Processo: 820.434/2021. Objeto: Aquisição de microfones sem fio
(handheld), com transmissor e receptor, novos e para primeiro uso. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 02/02/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Camara Dos Deputados
Edif. Anexo 1 - 14 Andar, Zona Cívico Administrativa - BRASÍLIA/DF ou
https://www.gov.br/compras/edital/10001-5-00009-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 02/02/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/02/2022
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em caso de discordância
existente entre as especificações descritas no ComprasNet e as especificações constantes
do Edital, prevalecerão as do Edital. O Edital está disponível também no site
www.camara.leg.br..

DANIEL DE SOUZA ANDRADE
Presidente da Cpl

(SIASGnet - 01/02/2022) 10001-00001-2022NE000291

SENADO FEDERAL
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATAÇÕES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 04º Termo Aditivo ao Contrato CT2018/0057, celebrado com a empresa WYNTECH
SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 08.911.585/0001-03. Processo: 200.019208/2021-
89. Data da Assinatura: 29/01/2022. Objeto: Alteração da razão social da contratada,
passando de WYNTECH SERVIÇOS EM INFORMÁTICA EIRELI EPP, para WYNTECH SERVIÇO S
EM INFORMÁTICA LTDA. Signatários: pelo Senado Federal: Ilana Trombka, Diretora-Geral,
pela contratada: Joelson de Oliveira.

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 17/2022

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
25/01/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada, por meio
do regime de empreitada integral, para o fornecimento de insumos e serviços comuns de
engenharia para a nova central de geração de energia elétrica de emergência para o
Senado Federal, compreendendo a aquisição de equipamentos, execução de serviços de
infraestrutura e assistência técnica pelo período de 48 (quarenta e oito) meses
consecutivos, de acordo com os termos e especificações do edital e seus anexos.

PAULA PARENTE CANTUARIA RAMOS
Pregoeira

(SIDEC - 01/02/2022) 020001-00001-2022NE000005

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022 - UASG 20001

Nº Processo: 00200.011440/2021. Objeto: Contratação de empresa para a
prestação de serviços de locação de veículos automotores, incluindo a manutenção
preventiva e corretiva dos veículos, assim como o fornecimento de combustível, lavagem
automotiva, seguros e taxas para atendimento às atividades do Senado Federal, durante 30
(trinta) meses consecutivos, de acordo com os termos e especificações do edital e seus
anexos.. Total de Itens Licitados: 13. Edital: 02/02/2022 das 08h00 às 12h00 e das 14h00
às 17h00. Endereço: Senado Federal Via N2 Bloco 16 1º Pavimento, - BRASÍLIA/DF ou
https://www.gov.br/compras/edital/20001-5-00018-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 02/02/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/02/2022
às 09h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em caso de discordância
existente entre as especificações do objeto descritas no CATSER e as constantes do edital
prevalecerão as últimas..

MARCUS VINICIUS DE MIRANDA CASTRO
Pregoeiro

(SIASGnet - 31/01/2022) 20001-00001-2022NE000006

Poder Judiciário

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA
AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO Nº 3/2022

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
28/01/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços técnicos de manutenção em ativos de
microinformática e execução continuada de atividades de suporte técnico, conforme
condições e especificações estabelecidas no Anexo I do Edital Termo de Referência

BRUNO CESAR DE OLIVEIRA LOPES
Pregoeiro

(SIDEC - 01/02/2022) 040003-00001-2022NE000001

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

SEÇÃO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

No processo nº: 2022.00.000000403-6. Objeto: Contratação de seis vagas na ação
educacional, "IAT - Instrutor de Armamento e Tiro", na modalidade presencial, com carga
horária de 90 horas. Contratado: TJ CLUBE DE ATIRADORES, CAÇADORES E
COLECIONADORES LTDA. Fundamento Legal: Artigo 25, Inc. II, da Lei nº 8.666/93. Valor: R$
37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais). Reconhecimento de Inexigibilidade: em
27/01/2022, por José Rodrigues de Araújo Neto, Secretário de Administração Substituto.
Ratificação: em 30/01/2022, por Adaíres Aguiar Lima, Diretora-Geral Substituta.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho Global nº 2022NE000109, emitida em 27.01.2022. FAVORECIDO:
IMPÉRIO MDF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. OBJETO: Aquisição de materiais para
manutenção predial. VALOR: R$ 24.787,87. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 8666/93. PA
2021.00.00005753-3 .

COORDENADORIA DE AQUISIÇÕES
SEÇÃO DE CONTROLE DE CUSTOS E GESTÃO DE ATAS DE

REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TSE Nº 7/2022. Pregão Eletrônico 80/2021.
Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de bobinas de papel para impressoras
de urna eletrônica. Preço unitário do item 1 (R$4,95), item 2 (R$6,55). FUNDAMENTO
LEGAL: Leis n.ºs 8.666/93 e 10.520/02 e Decreto n° 7.892/2013. ASSINATURA: 01/02/2022.
Vigência: 02/02/2023. ASSINAM: Adaires Aguiar Lima, Diretora-Geral de Secretaria
Substituta do TSE; Humberto José das Neves Barroso e José Alberto Laxer, pela empresa.
SEI 2021.00.000003474-6.

SEÇÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato-TSE nº 11/2022, firmado entre o TSE e a DFTI Comércio e Serviços de Informática
Ltda, CNPJ 09.650.283/0001-91. OBJETO: Contratação de subscrições de solução de
antivírus com EDR para estações e servidores, serviço de instalação e transferência de
conhecimento, com pagamento anual, pelo período de 60 meses (Licitação-TSE 84/2021 e
ARP-TSE 1/2022). VALOR DO CONTRATO: R$7.622.727,00. FUNDAMENTO: Lei 8.666/93 e
10/520/2002. ASSINATURA: 1/2/2022. VIGÊNCIA: A partir de 2/2/2022 e duração de até 60
meses. ASSINAM: Adaires Aguiar Lima, Diretora-Geral Substituta, pelo TSE; e Fabrício
Bombarda Guedes, Representante Legal, pela Contratada. PA SEI 2021.00.000003531-9 e
2021.00.000012017-0.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato-TSE nº 10/2022, firmado entre o TSE e a empresa Seven Secure Tecnologia da
Informação Ltda., CNPJ nº 30.896.451/0001-10. OBJETO: aquisição de Solução de
Gerenciamento de Acessos Privilegiados para dispositivos (ativos de rede, servidores físicos
e virtuais e outros sistemas tecnológicos), com capacidade para armazenar, proteger,
controlar, gerenciar, auditar e monitorar o acesso privilegiado incluindo serviço de
instalação e transferência de conhecimento (Edital de Licitação-TSE nº 85/2021 e Ata de
Registro de Preços-TSE nº 11/2022). VALOR CONTRATUAL: R$ 2.800.000,00. FUN DA M E N T O
LEGAL: Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002. VIGÊNCIA: a partir de 02/02/2022 e duração de
6 (seis) meses. ASSINATURA: 1º/02/2022. ASSINAM: Adaires Aguiar Lima, Diretora-Geral da
Secretaria Substituta, pelo TSE; Douglas Souza Araújo, Representante Legal, pela empresa.
Procedimentos Administrativos SEI nºs 2021.00.000007685-6 e 2021.00.000012043-0.

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato-TSE nº 12/2022, firmado entre o TSE e a FORNECE VEÍCULOS LTDA., CNPJ nº
40.882.988/0001-84. OBJETO: Aquisição de 8 (oito) veículos oficiais, tipo SEDAN Médio,
zero quilômetro, para uso dos Ministros, Substitutos, Juízes e demais autoridades.
VALOR: R$ 1.203.992,00. FUNDAMENTO: Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002. VIGÊNCIA:
180 meses contados da publicação. ASSINATURA: 1º/02/2022. ASSINAM: Adaíres Aguiar
Lima, Diretora-Geral da Secretaria Substitua, pelo TSE, e Geovani da Silva Lima, Sócio-
Gerente, pela Contratada. PA SEI 2021.00000004511-0.
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TRIBUNAL	SUPERIOR	ELEITORAL

MINUTA	DE	CONTRATO

 

EDITAL	DE	LICITAÇÃO	TSE	Nº	80/2021
 

MODALIDADE:	PREGÃO

FORMA:	ELETRÔNICA
 

ANEXO	III

 

CONTRATO	 DE	 AQUISIÇÃO	 DE	 BOBINAS	 DE	 PAPEL		 QUE	 ENTRE	 SI	 CELEBRAM	 O
TRIBUNAL	SUPERIOR	ELEITORAL	E	________

 

O TRIBUNAL	SUPERIOR	ELEITORAL, sediado no Setor de Administração Federal Sul, Quadra 7, Lotes 1/2, Brasıĺia/DF,
CNPJ nº 00.509.018/0001-13, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pelo(a) ...................., ....................,
portador(a) da Carteira de Identidade nº .............., CPF nº ................., e, de outro lado, a empresa ......................, sediada na cidade de
...................., no ...................., CNPJ nº ................., daqui por diante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo seu ....................,
...................., portador da Carteira de Identidade nº .............., CPF nº ................., têm justo e acordado celebrar o presente CONTRATO	DE
AQUISIÇÃO	DE	BOBINA	DE	PAPEL	PARA	 IMPRESSORAS	sob a regência das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, decorrente
da Licitação	 TSE	 nº	 ______/202___, modalidade pregão, na forma eletrônica e da Ata	 de	 Registro	 de	 Preços	 nº	 ____/202___,
constantes do Procedimento Administrativo nº 2021.00.000003474-6, mediante as seguintes cláusulas e condições:

 

CLÁUSULA	PRIMEIRA

	DO	OBJETO

O presente contrato tem por objeto a aquisição de _____ bobinas de papel de 60m e de _____ bobinas de papel de 80m para
as impressoras das urnas eletrônicas de acordo com as especi�icações, exigências e prazos constantes no Edital da Licitação e seus
Anexos, modalidade pregão, e proposta da CONTRATADA, que passam a fazer parte deste instrumento, independentemente de
transcrição, no que não con�litar com as disposições do presente contrato.

 

CLÁUSULA	SEGUNDA

	DA	EXECUÇÃO

A execução do objeto do presente contrato será realizada com o fornecimento e entrega dos produtos descritos em sua
Cláusula Primeira, por meio do estabelecimento da CONTRATADA, CNPJ nº ................................, segundo as condições estabelecidas no
Edital da Licitação, no seu Anexo I e na proposta da CONTRATADA.

 

 

CLÁUSULA	TERCEIRA

	DAS	OBRIGAÇÕES	DO	CONTRATANTE

O	CONTRATANTE:

1.	Prestará as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

2. Acompanhará, �iscalizará e atestará a execução contratual, bem como indicará as ocorrências veri�icadas.

3.	Designará servidor ou comissão de servidores para �iscalizar a execução do objeto contratual. Acerca dos �iscais do
contrato, considerar:

3.1.	 	Fiscal Técnico: responsável por certi�icar a quantidade e a conformidade dos produtos entregues com o Termo de
Referência - Anexo I do Edital da Licitação, bem como por emitir o Termo de Recebimento De�initivo - TRD;

3.2.	 Fiscal Administrativo: responsável por �iscalizar o contrato quanto a sanções, aderência às normas, diretrizes e
obrigações contratuais e emitir a Nota Técnica de Atesto - NTA, encaminhando os documentos necessários para liquidação de
despesa à unidade competente.

4.	Permitirá que os funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente identi�icados, tenham acesso aos locais de
entrega.

5.	Recusará qualquer produto entregue em desacordo com as especi�icações constantes do Termo de Referência - Anexo I
do Edital da Licitação.

MINUTA
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6. Efetuará o pagamento à CONTRATADA, segundo as condições estabelecidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital
da Licitação.

 

 

CLÁUSULA	QUARTA

	DAS	OBRIGAÇÕES	DA	CONTRATADA

A	CONTRATADA obriga-se a:

1. Executar, com observação dos prazos e exigências, as obrigações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital
da Licitação, sendo o prazo de entrega de:  

1.1. até 60 (sessenta) dias corridos, para o 1º contrato a ser assinado pelo TSE, contados a partir da noti�icação constante
do item 69.1 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação;

1.2.	 até 60 (sessenta) dias corridos, para o 1º contrato a ser assinado pelos órgãos partıćipes, contados a partir da
publicação do extrato do contrato no Diário O�icial da União.

1.3. até 60 (sessenta) dias corridos, para contratos posteriores maiores ou iguais a 20.000 (vinte mil) unidades, contados
a partir da publicação do extrato do contrato no Diário O�icial da União;

1.4. até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, para contratos posteriores menores que 20.000 (vinte mil) unidades,
contados a partir da publicação do extrato do contrato no Diário O�icial da União;

1.5. entregar as bobinas correspondentes ao contrato do TSE no Distrito Federal, no depósito da Seção de Gestão de
Almoxarifado do TSE, situado no SAFS, Quadra 7, Lotes 1/2, Brasıĺia/DF, Ed. Sede, Subsolo, de segunda a sexta-feira, das 10h às
17h;

1.6. todas as entregas deverão ser previamente agendadas. Para a entrega no TSE, o contato deverá ser efetuado no
telefone (61)3030-8181 e/ou endereço eletrônico sealm@tse.jus.br.

1.7.	 Ao CONTRATANTE	 �ica reservado o direito de recusar de pronto o produto que �lagrantemente não esteja em
conformidade com a descrição do item, ressalvo o disposto no item 5 desta Cláusula.

2.  Entregar produtos novos, não se admitindo, em hipótese alguma, o fornecimento de produto alternativo, reciclado,
recondicionado ou recuperado.

3. Entregar os produtos em perfeito estado, sem marcas, amassados, arranhões ou outros problemas fıśicos e
acondicionadas em embalagens recicladas ou recicláveis. Todas as embalagens das bobinas deverão conter etiquetas de
identi�icação do material e da quantidade contida em cada uma delas, conforme item 13.21 do Termo de Referência - Anexo I do
Edital da Licitação.

4. Prestar garantia do tipo "on	site", no Distrito Federal e em todas as Capitais das Unidades da Federação.

4.1. A garantia dos produtos será acionada pela abertura de chamado, por parte da Justiça Eleitoral, nos canais
apresentados pela CONTRATADA (item 56 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação TSE) e mediante informação do
número do contrato advindo da licitação.

4.2. O prazo de garantia, usual de mercado, será de, no mıńimo, 1 (um) ano, a contar da data da emissão do Termo de
Recebimento De�initivo – TRD (Anexo I-II do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação). No caso de ocorrerem entregas
parceladas no mesmo contrato, o prazo será contado a partir da data de emissão do último TRD. 

4.3. Constatando-se problemas originários de transporte ou do processo de produção, o �iscal técnico deverá noti�icar
a CONTRATADA, pelos meios de acesso exigidos no item 56 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação, para que
providencie a substituição do material em um prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da noti�icação.

4.4. O custo e a responsabilidade pelo recolhimento e entrega do produto durante o prazo de recebimento e de garantia
serão da CONTRATADA.

5.	Substituir, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da noti�icação do CONTRATANTE, os produtos rejeitados, no
todo ou em parte, quando entregues em desacordo com as especi�icações, conforme item 36 do Termo de Referência - Anexo I do
Edital da Licitação.

6.	Apresentar ao CONTRATANTE,	em até 50 (cinquenta) dias corridos após a publicação do extrato do 1º contrato com o
TSE no Diário O�icial da União, o Relatório de Testes das Bobinas de Papel, realizado junto ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas -
IPT, conforme detalhamento constante no Capıt́ulo E.2 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.

7. Fornecer todas os produtos dentro das especi�icações exigidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.

8. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da execução do objeto do Termo de Referência - Anexo I do Edital da
Licitação.

9.	Informar através do e-mail segitec@tse.jus.br, em até 10 (dez) dias corridos após a publicação do extrato do contrato
no Diário O�icial da União (DOU), o nome do responsável técnico, os contatos de telefone e endereço eletrônico para comunicação
com o CONTRATANTE, bem como manter os dados atualizados durante toda a fase de execução da contratação, conforme item 54
do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.

9.1.	As comunicações referentes à execução do objeto serão realizadas através do e-mail informado pela CONTRATADA.

9.2.	A comunicação será considerada recebida após a con�irmação de entrega automática encaminhada pelo Outlook,
independentemente de con�irmação de recebimento por parte da CONTRATADA, �icando sob sua responsabilidade a veri�icação
da conta de e-mail.

9.3.	A comunicação só será realizada de forma diversa quando a legislação exigir ou quando a CONTRATADA	demonstrar
ao �iscal os motivos que justi�iquem a utilização de outra forma.
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10.	 Entregar ao CONTRATANTE em até 10 (dez) dias corridos após a publicação do extrato do contrato no Diário O�icial
da União os seguintes documentos: 

10.1. Comprovação de que a(s) empresa(s) fabricante(s) da celulose para a fabricação do papel e a(s) empresa(s)
fabricante(s) do papel utilizado nas bobinas está(ão) regularmente inscrita(s) nas respectivas categorias do Cadastro Técnico
Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF;

10.2. Declaração do fabricante da celulose informando a utilização de matéria prima orientada pelos padrões de processo
ECF e/ou TCF (livre de cloro) no branqueamento da celulose para produção de papel e de que possui certi�icação FSC, CERFLOR
ou equivalente;

10.3. Declaração do fabricante do papel rati�icando a utilização da celulose fornecida pelo signatário da declaração do
item anterior;

10.4. Declaração do fabricante do papel a ser utilizado, informando o nome comercial do papel, atestando a vida útil
mıńima de 5 (cinco) anos antes da impressão e, também, que fornecerá o referido papel ao licitante;

10.5.	Declaração da Contratada de que o papel a ser submetido aos testes no IPT será o mesmo a ser fornecido nas
bobinas.

11. Entregar declaração, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, após a publicação do extrato do contrato no DOU,
formalizando a disponibilização de acesso por meio de central telefônica (“0800” ou outra), sistema via web ou endereço
eletrônico, com o �im de abertura dos chamados de substituição/manutenção dos produtos entregues em desconformidade ou
dos chamados em decorrência de defeitos apresentados durante a vigência da garantia, conforme detalhado no item 56 do Termo
de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.

12.  Acatar as recomendações e determinações efetuadas pelos �iscais do contrato.

13.	Recolher os materiais reprovados, às suas custas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos. Caso não os recolha,
poderão ser descartados ou doados.

14.	 	Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do objeto deste contrato.

15. Fazer com que seus empregados submetam-se aos regulamentos de segurança e de disciplina durante o perıódo de
permanência nas dependências do CONTRATANTE, não sendo permitido o acesso dos funcionários que estejam utilizando trajes
sumários (shorts, camisetas regatas, sem camisa ou usando chinelos de dedo).

16. Comunicar, por escrito, quando veri�icar condições inadequadas de execução do objeto ou a iminência de fatos que
possam prejudicar a sua execução e prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelos �iscais.

17.  Manter o caráter con�idencial dos dados e informações obtidos de qualquer forma ou prestadas pelo CONTRATANTE,
não os divulgando, copiando, fornecendo ou mencionando a terceiros, bem como a quaisquer pessoas ligadas direta ou
indiretamente à CONTRATADA, durante e após a vigência do contrato.

18 Manter, durante a execução do contrato e durante a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habilitação
exigidas na licitação quanto à regularidade �iscal.

19. Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal de Venda, a documentação que comprove a origem dos bens (Declaração de
Importação - DI) e a quitação dos tributos de importação a eles referentes, quando tratar-se de bens de origem estrangeira.  

20.  Responsabilizar-se pelos encargos �iscais e comerciais resultantes desta contratação.

20.1. A inadimplência da CONTRATADA	com referência aos encargos suportados não transfere a responsabilidade por
seu pagamento ao CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste contrato.

21. Apresentar, após a publicação do extrato do 1º contrato com o TSE no Diário O�icial da União, em até 50 (cinquenta)
dias corridos, o Relatório de Testes das Bobinas de Papel, realizado junto ao Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT,
comprovando a conformidade do produto às normas exigidas no Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação, juntamente
com 5 (cinco) amostras de bobinas de 80m, conforme especi�icações constantes do Capıt́ulo E.2 do Termo de Referência - Anexo I
do Edital da Licitação.

22.	Manter, durante toda a vigência contratual, o constante do item 8 do Capıt́ulo VI do Edital da Licitação, caso o critério
tenha sido utilizado como desempate na licitação, conforme disposto no art. 66-A da Lei nº 8.666/93.

23. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sendo permitida a subcontratação para
as atividades de entrega/transporte do objeto contratado, mediante solicitação formal ao CONTRATANTE e prévia anuência da
equipe técnica da STI. 

 

CLÁUSULA	QUINTA

DO	VALOR	CONTRATUAL

O preço a ser pago à CONTRATADA, pelo fornecimento do objeto deste contrato, atualizado com o último lance ofertado e
aceito no pregão, é o discriminado abaixo, sendo de R$ ___  (______) o valor total deste contrato.

 

Lote Item Descrição Quantidade Unidade de
Fornecimento Valor Unitário - R$ Valor Total - R$

U� nico 1 Bobinas para urnas eletrônicas
(60 metros)  Bobina   

 2 Bobinas para urnas eletrônicas
(80 metros)  Bobina   
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Valor Total do Lote - R$  

 

CLÁUSULA	SEXTA	

DA	LIQUIDAÇÃO	E	DO	PAGAMENTO

1.	 O pagamento do objeto deste contrato será efetuado até o 10º (décimo) dia útil, a partir da atestação da nota
�iscal/fatura pelo servidor responsável, com a emissão de ordem bancária para o crédito em conta corrente da CONTRATADA,
observada a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93.

1.1. O atesto do objeto contratado se dará pelo �iscal administrativo, designado pela autoridade competente, por meio da
emissão de Nota Técnica de Atesto - NTA, conforme previsto na IN nº 11/2021 - TSE. O �iscal administrativo terá o prazo de até 4
(quatro) dias úteis para emitir a NTA e remeter o processo à Coordenadoria de Execução Orçamentária e Financeira - CEOFI,
contados do recebimento do documento �iscal, acompanhado do Termo de Recebimento De�initivo - TRD e dos demais
documentos exigidos para liquidação e pagamento da despesa.

1.2.	O pagamento a ser efetuado em favor da CONTRATADA	estará sujeito à retenção na fonte de tributos e contribuições
sociais de acordo com os normativos legais.

1.3.	O CONTRATANTE	veri�icará a permanência da contratada no Simples Nacional, conforme declaração de que trata o
item 6.1 do Capıt́ulo XII do Edital de Licitação, mediante consulta ao Portal do Simples Nacional e anexará cópia da consulta ao
contrato ou à documentação que deu origem ao pagamento, sem prejuıźo de a contratada informar qualquer alteração de sua
permanência no Simples Nacional.

1.4. A CONTRATADA deverá apresentar a nota �iscal/fatura dos produtos fornecidos, segundo último lance ofertado e
adjudicado no pregão após o recebimento de�initivo do objeto.

1.5. No caso de fornecimento de bens importados, a CONTRATADA deverá apresentar, juntamente com a nota
�iscal/fatura, a documentação que comprove a sua origem, bem como a quitação dos tributos de importação a eles referentes.

1.6.	As notas �iscais de venda devem ser emitidas em nome do CONTRATANTE. Para os pedidos do Tribunal Superior
Eleitoral, deve-se utilizar o CNPJ 00.509.018/0001-13, e encaminhar a nota �iscal juntamente com a documentação exigida neste
Edital para pagamento, à Seção de Gestão de Almoxarifado do Tribunal Superior Eleitoral, localizada no SAF Sul, Quadra 7, Lotes
1/2, Sala A454, ou para o email sealm@tse.jus.br, se for eletrônica.

1.6.1.	Os dados para faturamento dos contratos dos órgãos partıćipes serão encaminhados à CONTRATADA pelos TREs,
por e-mail ou ofıćio, em até 2 (dois) dias úteis antes da assinatura de seus respectivos contratos.

2. Na fase de liquidação e pagamento da despesa deverá ser veri�icada pela área competente a regularidade �iscal
da CONTRATADA	perante a Seguridade Social, Fazenda Federal (Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à
Dıv́ida Ativa da União fornecida pela Receita Federal do Brasil), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e, ainda, perante
a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT); admitida a certidão positiva com efeito de negativa ou
outra equivalente na forma da lei.

3.	O CNPJ constante da nota �iscal/fatura deverá ser o mesmo indicado na proposta e na nota de empenho.

4. Nos casos de pagamento efetuados após 30 (trinta) dias da emissão do Termo de Recebimento De�initivo ou da
apresentação da nota �iscal, conforme o caso, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, �ica
convencionado que a taxa de compensação �inanceira devida pelo TSE, entre o 31º (trigésimo primeiro) dia e a data da emissão da
ordem bancária, será a seguinte:

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 = 0,0001644 ❴(ıńdice de compensação �inanceira por dia de atraso, assim apurado I = (6/100)/365)❵.
 

CLÁUSULA	SÉTIMA

DOS	CRÉDITOS	ORÇAMENTÁRIOS

                   A despesa decorrente do fornecimento objeto deste contrato correrá à conta dos créditos orçamentários
consignados à Justiça Eleitoral no Orçamento da União, para o exercıćio de 2021, na Natureza de Despesa 33.90.30.17 - Material
de Processamento de Dados, na Ação Pleitos Eleitorais - 02.061.0033.4269.0001, compromissada pela Nota de Empenho nº
______________, de __/__/____, no valor de R$ ______ (__________).

 

CLÁUSULA	OITAVA

DAS	SANÇÕES	ADMINISTRATIVAS

1. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, caso a CONTRATADA descumpra total ou parcialmente o objeto
contratado, garantida a prévia defesa e o contraditório, �icará sujeita às seguintes penalidades:

1.1.	advertência;

1.2.	multa;

1.3.	impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
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2.	Será aplicada a penalidade descrita no subitem 1.3, à CONTRATADA que: 

2.1. ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato;

2.2.	falhar ou fraudar na execução do contrato;

2.2.1. para efeito de aplicação do disposto no subitem 2.2 desta Cláusula, será considerada falha na execução do contrato
os casos de inexecução total, e os de inexecução parcial que resultem na rescisão contratual;

2.3.	comportar-se de modo inidôneo;

2.4.	�izer declaração falsa; ou

2.5. cometer fraude �iscal.

3. Com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, as sanções previstas nos subitens 1.1 e 1.3, poderão ser aplicadas
à CONTRATADA, juntamente com as multas convencionais e de mora, podendo estas serem descontadas dos pagamentos a serem
efetuados, após o encerramento do procedimento de apuração de penalidades, e quando cabıv́el, sem prejuıźo do ressarcimento
dos danos causados à Administração e das demais cominações legais.

3.1.	Para efeito de aplicação das penas de advertência e de multa, às infrações são atribuıd́os graus, conforme as tabelas a
seguir:

 

Item Evento Penalidade

1 Atraso injusti�icado de até 5 (cinco) dias corridos na entrega de até 5% do total dos
produtos previstos. Advertência

2 Atraso injusti�icado na entrega dos produtos, limitado a 20 (vinte) dias corridos, com a
ressalva do percentual previsto no item 1 desta tabela.

Multa conforme abaixo, 
com M = 1

3 Atraso injusti�icado na entrega dos produtos, por mais de 20 (vinte) dias corridos. Multa conforme abaixo, 
com M = 1,5

4
Atraso na substituição dos produtos em decorrência de rejeição no recebimento de�initivo
ou devido a prestação de garantia, de até 5 (cinco) dias corridos, limitada a 1 (uma)
ocorrência.

Advertência

5 Atraso na substituição dos produtos em decorrência de rejeição no recebimento de�initivo
ou devido a prestação de garantia, com a ressalva do item 4 desta tabela.

Multa = 5% do valor dos
produtos a serem substituıd́os x
quantidade de dias corridos em

atraso na substituição

6 Deixar de cumprir determinação formal ou instrução dos �iscais ou Comissão de
Recebimento, por ocorrência.

Multa de 0,02% por dia sobre o
valor total do contrato, por

ocorrência

7

Atraso injusti�icado na entrega do Relatório de Testes junto ao IPT, de que trata o item 67
do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação e das declarações constantes do
item 55 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação, limitado a 15 (quinze) dias
corridos.

Multa de 0,3% sobre o valor
total do contrato, por dia de

atraso

8

Deixar de informar, injusti�icadamente, o nome do responsável, os contatos de telefone,
endereço eletrônico ou outro meio hábil para comunicação com o Contratante, limitado a
10 (dez) dias corridos do prazo máximo estabelecido no item 54 do Termo de Referência -
Anexo I do Edital da Licitação.

Advertência

9

Deixar de informar, injusti�icadamente, o nome do responsável, os contatos de telefone,
endereço eletrônico ou outro meio hábil para comunicação com o Contratante, por mais de
10 (dez) dias corridos contados do prazo máximo estabelecido no item 54 do Termo de
Referência - Anexo I do Edital da Licitação.

Multa de 0,02% por dia sobre o
valor total do contrato

10
Deixar de entregar a declaração prevista no item 56 do Termo de Referência - Anexo I do
Edital da Licitação, limitado a 10 (dez) dias corridos do prazo máximo estabelecido no
citado item.

Advertência

11
Deixar de entregar a declaração prevista no item 56 do Termo de Referência - Anexo I do
Edital da Licitação, por mais de 10 (dez) dias corridos do prazo máximo estabelecido no
citado item.

Multa de 0,02% por dia sobre o
valor total do contrato

Fórmula de multa:

VM = (TUN/TUC) * AV * M * 0,005 * VTC

TUN = Total de unidades não entregues

AV = Atraso veri�icado (dias corridos)

TUC = Total de unidades previstas na entrega

M = Multiplicador

VTC = Valor total do contrato

VM = Valor da multa
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4.	Haverá a inexecução total do contrato caso haja atraso injusti�icado acima de 15 (quinze) dias corridos na entrega do
Relatório de Testes das Embalagens junto ao IPT, de que trata o item 68 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.

5.	Haverá a inexecução parcial do contrato caso haja a reprovação das amostras apresentadas pela CONTRATADA, com
base no relatório elaborado pelo IPT e na análise da equipe técnica prevista No Termo de Referência - Anexo I do Edital da
Licitação.

6.	Ultrapassado o limite máximo de aplicação de mora prevista na "Tabela de Infrações", a Administração poderá optar
por uma das seguintes hipóteses:

6.1.	 Presente o interesse público, após decorrido o prazo previsto no item 2 da tabela, aceitar o objeto mediante
justi�icativa com aplicação apenas da multa de mora. A aceitação do objeto somente será possıv́el mediante demonstração nos
autos de que sua recusa causará prejuıźo à Administração.

6.2.	 Entregue apenas parte do objeto, não aceitar o restante e rescindir o contrato. Neste caso, será con�igurada a
inexecução parcial do contrato sem prejuıźo das demais consequências previstas em lei e no instrumento contratual.

7.	Caso a CONTRATADA	não entregue o objeto após decorridos 30 dias de atraso, poderá ser recusado con�igurando-se,
nesta hipótese, a inexecução parcial do contrato, com as consequências previstas em lei, no ato convocatório e no instrumento
contratual.

8.	A multa de mora não será cumulada com a multa proveniente de inexecução total ou parcial pela mesma infração. As
multas de mora que já tiverem sido quitadas poderão ter seu valor abatido do montante apurado da multa por inexecução total ou
parcial, desde que decorrentes da mesma infração/ocorrência.

9.	Na apuração das penalidades previstas nesta Cláusula a autoridade competente poderá considerar, além das previsões
legais, contratuais e dos Princıṕios da Administração Pública, as seguintes circunstâncias:

9.1. a natureza e a gravidade da infração contratual;

9.2. o dano que o cometimento da infração ocasionar à Administração;

9.3. a vantagem auferida pela CONTRATADA em virtude da infração;

9.4. as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;

9.5. os antecedentes da CONTRATADA.

10. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e condições especi�icados no
§ 1º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993, em caráter excepcional, sem efeito suspensivo, devendo a solicitação ser encaminhada por
escrito com antecedência mıńima de 3 (três) dias úteis do seu vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado
pela CONTRATADA, �icando a aceitação da justi�icativa a critério do CONTRATANTE.

10.1.	 O prazo mıńimo de antecedência acima pode ser reduzido para as situações imprevisıv́eis que impeçam o
cumprimento da obrigação no prazo ajustado.

11. Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data
da intimação para o pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dıv́ida, consoante o art. 86 da Lei
nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

12. O CONTRATANTE promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à CONTRATADA.

13. O perıódo de atraso será contado em dias corridos, salvo disposição em contrário.

14. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, respeitados o objeto do
presente contrato, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002,
aplicando-lhe, quando for o caso, supletivamente, os princıṕios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

15.	Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão
publicados resumidamente no Diário O�icial da União.

 

CLÁUSULA	NONA

DOS	RECURSOS	ADMINISTRATIVOS

Dos atos administrativos concernentes ao presente contrato cabe recurso nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/1993.

 

CLÁUSULA	DEZ

DA	RESCISÃO

O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, sem prejuıźo das penalidades contratuais ou legais, no caso de
sua inexecução total ou parcial ou nos demais previstos no art. 78 da Lei nº 8.666/1993, e ainda por descumprimento das
condições de habilitação e quali�icação legalmente exigidas, assim como das condições constantes deste instrumento e da
proposta.

 

CLÁUSULA	ONZE

DAS	ALTERAÇÕES

O presente contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 65 da Lei nº
8.666/1993.
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CLÁUSULA	DOZE

DA	VIGÊNCIA	E	DA	DURAÇÃO

O presente contrato terá vigência a partir da data de sua publicação no Diário O�icial da União  e duração de 12 (doze)
meses.

 

CLÁUSULA	TREZE

DO	FORO

 

O foro da Seção Judiciária do Distrito Federal é o competente para solucionar qualquer questão relativa ao presente
contrato.

 

CLÁUSULA	QUATORZE

DA	PUBLICIDADE

O extrato do presente contrato será publicado no Diário O�icial da União, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único,
da Lei nº 8.666/1993, correndo as despesas por conta do CONTRATANTE.

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma
para todos os �ins de direito.

 

Brasıĺia/DF,         de                             de 2021.

 

________________________________
CONTRATANTE

 

_______________________________
CONTRATADA

ADAÍRES	AGUIAR	LIMA
SECRETÁRIO(A)	DE	ADMINISTRAÇÃO

  Documento assinado eletronicamente em 18/11/2021,	 às	 18:12, horário o�icial de Brasıĺia, conforme art. 1º, §2º, III, b, da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida em  
https://sei.tse.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&cv=1847638&crc=999E0968, informando, caso não preenchido, o
código veri�icador 1847638 e o código CRC 999E0968.

2021.00.000003474-6 Documento no 1847638 v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de abril de 2022.

 

À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Em atendimento ao Despacho GSAD 1037411, encaminho

os presentes autos para as providências necessárias, considerando-se
a minuta de contrato, 1037803, bem como os quantitativos
informados pelo senhor Chefe da Seção de Provisão e Logística de
Equipamentos Eleitorais, Despacho SPLOG 1035502.

 
Contudo, ressalto que o endereço para entrega, que

consta no Anexo I-V do Edital de Licitação TSE nº 80/2021, 1037801,
está desatualizado, devendo ser considerado o da Rua Coronel Pedro
Lima, nº 230, Bairro Jaraguá, CEP: 57.022-220.

 
Após a adequação da referida minuta, que os autos sejam

remetidos à AJ-DG, para análise.
 
Por fim, em observância ao item 1.1, Capítulo XIII, do

Edital de Licitação TSE nº 80/2021, 1037801, faz-se necessária a
designação de fiscal administrativo, com o respectivo gestor, para a
presente contratação.

 
Nesse sentido, direciono o procedimento em tela,

concomitantemente, à SAD, para designação de gestor e fiscal
administrativo e demais providências decorrentes.

 
Atenciosamente.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 04/04/2022, às 19:40, 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
1040390 e o código CRC 9DD02E51.

0002685-07.2022.6.02.8000 1040390v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de abril de 2022.
 
 
Em tempo, encaminho os presentes autos à COFIN,

para realização da reserva de crédito, no montante referente
ao quantitativo indicado pela Seção de Provisão e Logística de
Equipamentos Eleitorais, Despacho SPLOG 1035502.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 06/04/2022, às 17:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1042073 e o código CRC 278E84CE.

0002685-07.2022.6.02.8000 1042073v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de abril de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho COMAP

(1042073)
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/04/2022, às 19:27, 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
1042258 e o código CRC 15188E7A.

0002685-07.2022.6.02.8000 1042258v1
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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 abril de 2022.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Vieram os autos para emissão de reserva de crédito

de acordo com a quantidade sugerida no Despacho SPLOG
(1035502), a saber 5.622 unidades de bobinas de papel para
urnas eletrônicas de 60 metros, ao custo unitário de R$ 4,95,
conforme ARP TSE nº 7/2022 (1037802).

 
Considerando os dados acima teríamos um total de

R$ 27.828,90. Na LOA 2022 foram programados R$ 40.974,00.
 
Diante do exposto, retornamos os autos para,

s.m.j., a gestão confirmar os valores a serem reservados e
informar se a diferença poderá ser considerada sobra
orçamentária.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 07/04/2022, às 18:30, 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
1042891 e o código CRC 6E24DC06.

0002685-07.2022.6.02.8000 1042891v1
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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 abril de 2022.
À COMAP,
Para ciência do despacho SGO (1042891) e

manifestação.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 07/04/2022, às 19:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1043453 e o código CRC 3B41E96A.

0002685-07.2022.6.02.8000 1043453v1
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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 2022.
À SPLOG, em atenção ao Despacho SGO 1042891,

para confirmar a sobra orçamentária assinalada, uma vez que,
em caso afirmativo, poderá atender às demandas de outras
proposições da unidade em curso, a exemplo do Processo
SEI 0002683-37.2022.6.02.8000.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/04/2022, às 16:30, 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
1044411 e o código CRC 99633206.

0002685-07.2022.6.02.8000 1044411v1
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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 2022.
À CSELE,
 
Sr. Coordenador,
 
Retornaram estes autos, referentes à aquisição de

bobinas de papel para as urnas eletrônicas a serem utilizadas
nas Eleições Gerais de 2022, solicitando confirmação sobre
sobra orçamentária assinalada pela SGO (1042891).

Em nosso despacho inicial (1035502) solicitamos a
quantidade inicial registrada na ata, num total de 5.622
bobinas de 60m, não nos ocorrendo nenhum fato que nos
motive alteração deste quantitativo. 

Desta forma, sugerimos, s.m.j., a manutenção deste
quantitativo e que a diferença entre o valor do pedido e o
programado na LOA 2022 possa ser considerada como sobra
orçamentária, especialmente para complementações
necessárias nos autos 0002683-37.2022.6.02.8000, 0002677-
30.2022.6.02.8000 ou 0002646-10.2022.6.02.8000.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DE LIMA CASTRO, Chefe
de Seção, em 11/04/2022, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1044840 e o código CRC 724D95CD.

0002685-07.2022.6.02.8000 1044840v1
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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 abril de 2022.

Sr. Secretário,

Estou ciente e de acordo com o despacho SEI nº 1044840-SPLOG e solicito que seja
encaminhado para a SAD para verificar a possibilidade de adquirir as bobinas, conforme
sugerido no referido despacho.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por TALES DE AMORIM GAMELEIRA,
Coordenador, em 12/04/2022, às 15:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1046168 e o código CRC 83E9A21A.

0002685-07.2022.6.02.8000 1046168v1
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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 abril de 2022.
À SAD
 
Sr. Secretário,
 
Considerando o Despacho CSELE 1046168,

encaminho os autos para avaliação de Vossa Senhoria.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Secretário de Tecnologia da Informação Substituto, em 12/04/2022, às 17:02,
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
1046369 e o código CRC FE0522AD.

0002685-07.2022.6.02.8000 1046369v1
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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 abril de 2022.
À COFIN, para proceder na forma do Despacho

SPLOG 1044840.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/04/2022, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1046450 e o código CRC CFF2C59B.

0002685-07.2022.6.02.8000 1046450v1
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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 abril de 2022.
À SGO, para continuidade processual, observando-

se o contido no Despacho SPLOG 1044840.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador Substituto, em 12/04/2022, às 17:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1046461 e o código CRC 17E0A1B3.

0002685-07.2022.6.02.8000 1046461v1
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Contrato nº XX/2022
Processo nº 0002685-07.2022.6.02.8000

MINUTA

CONTRATO  DE  AQUISIÇÃO  DE  BOBINAS  DE  PAPEL QUE
ENTRE  SI  CELEBRAM  A  UNIÃO,  ATRAVÉS  DO  TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS E REGISPEL INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE BOBINAS S.A.

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL, Órgão do
Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP:
57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado seu  Presidente,  Desembargador  Otávio  Leão  Praxedes,
brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no
CPF  sob  o  nº  087.912.284-68,  residente  e  domiciliado  nesta  Cidade, e a empresa REGISPEL
INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE  BOBINAS  S.A.,  inscrita no CNPJ/MF sob o n°  46.120.820/0001-18,
situada na  Rua Papoula nº 610, Bairro Quinta da Boa Vista, Itaquaquecetuba/SP, CEP: 08.597-550,
fone: (11) 4646-8300, fax: (11) 4646-8301, e-mail  atendimento@regispel.com,  daqui por diante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por seus diretores Humberto José das Neves
Barroso, inscrito no  CPF sob o nº 000.587.958-20, portador do Registro Nacional de Estrangeiros nº
W374980-8 e José Alberto Laxer, inscrito no CPF sob o nº 114.441.308-70, portador da Carteira de
Identidade nº  16.244.035-2 SSP/SP,  tem justo e acordado  celebrar  o presente  CONTRATO   DE
AQUISIÇÃO   DE   BOBINAS DE PAPEL,  sob a regência das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, de
acordo  com os  Procedimentos  Administrativos  nº  2021.00.000003474-6  do  Tribunal  Superior
Eleitoral – TSE e nº 0002685-07.2022.6.02.8000 do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com o
Edital do  Pregão Eletrônico nº  80/2021 do TSE e  mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a aquisição de 5.622 (cinco mil seiscentos e vinte
e duas) bobinas de papel de 60m para as impressoras das urnas eletrônicas, de acordo com
as  especificações,  exigências  e  prazos  constantes  no  Edital  da  Licitação  e  seus  Anexos,
modalidade pregão, e proposta da CONTRATADA, que passam a fazer parte deste
instrumento, independentemente de transcrição, no que não conflitar com as disposições do
presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO

A  execução  do  objeto  do  presente  contrato  será  realizada  com  o  fornecimento  e
entrega dos produtos descritos em sua Cláusula Primeira, por meio do estabelecimento da
CONTRATADA, CNPJ nº 46.120.820/0001-18, segundo as condições estabelecidas no Edital da
Licitação, no seu Anexo I e na proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE:

1. Prestará as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

Contrato nº XX/2022                                                                                                                          
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

CONTRATADA.

2. Acompanhará, fiscalizará e atestará a execução contratual, bem como
indicará as ocorrências verificadas.

3. Designará servidor ou comissão de servidores para fiscalizar a execução
do objeto contratual. Acerca dos fiscais do contrato, considerar:

3.1. Fiscal Técnico: responsável por certificar a quantidade e a confor-
midade dos produtos entregues com o Termo de Referência - Anexo I do Edital
da Licitação, bem como por emitir o Termo de Recebimento Definitivo - TRD;

3.2. Fiscal Administrativo: responsável por fiscalizar o contrato quanto
a sanções, aderência às normas, diretrizes e obrigações contratuais e emitir a
Nota Técnica de Atesto - NTA, encaminhando os documentos necessários para
liquidação de despesa à unidade competente.

4. Permitirá que os funcionários da CONTRATADA, desde que devidamen-
te identificados, tenham acesso aos locais de entrega. 

5. Recusará qualquer produto entregue em desacordo com as especificações
constantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.

6. Efetuará o pagamento à CONTRATADA, segundo as condições estabeleci-
das no Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

1. Executar, com observação dos prazos e exigências,  as obrigações constantes
no Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação, sendo o prazo de entrega de:

1.1. até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir da publicação do
extrato do contrato no Diário Oficial da União.

1.2. entregar as bobinas correspondentes ao contrato do TRE-AL, no Almoxarifa-
do do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na  Rua Barão de Jaraguá,
230, bairro de Jaraguá, Maceió – AL, CEP: 57.022-140, Tel: (82) 3328-1947, duran-
te o seu horário normal de expediente. 

1.3. Todas as entregas deverão ser previamente agendadas por meio do tele-
fone (82) 3328-1947 e/ou endereço eletrônico almoxarifado@tre-al.jus.br. 

1.4. Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de recusar de pronto o produto
que flagrantemente não esteja em conformidade com a descrição do item,
ressalvo o disposto no item 5 desta Cláusula.

         2. Entregar produtos novos, não se admitindo, em hipótese alguma, o fornecimento
de produto alternativo, reciclado, recondicionado ou recuperado. 

         3. Entregar os produtos em perfeito estado, sem marcas, amassados, arranhões ou
outros problemas f sicos e acondicionadas em embalagens recicladas ou recicláveis. Todası́
as embalagens das bobinas deverão conter etiquetas de identificação do material  e da
quantidade contida em cada uma delas, conforme item 13.21 do Termo de Referência -
Anexo I do Edital da Licitação. 

  4. Prestar garantia, usual de mercado, do tipo "on site", em Alagoas. 
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4.1. A garantia dos produtos será acionada pela abertura de chamado, por parte da
Justiça Eleitoral, nos canais apresentados pela CONTRATADA (item 56 do Termo de
Referência - Anexo I do Edital da Licitação TSE) e mediante informação do número
do contrato advindo da licitação.  

4.2. O prazo de garantia, usual de mercado, será de, no m nimo, 1 (um) ano, a conı́ -
tar da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo – TRD (Anexo I-II do
Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação). No caso de ocorrerem entre-
gas parceladas no mesmo contrato, o prazo será contado a partir da data de emis-
são do último TRD. 

4.3. Constatando-se problemas originários de transporte ou do processo de produ-
ção, o fiscal técnico deverá notificar a CONTRATADA, pelos meios de acesso exigi-
dos no item 56 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação, para que
providencie a substituição do material em um prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, contados da notificação. 

4.4. O custo e a responsabilidade pelo recolhimento e entrega do produto durante
o prazo de recebimento e de garantia serão da CONTRATADA. 

          5. Substituir, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação do CONTRA-
TANTE, os produtos rejeitados, no todo ou em parte, quando entregues em desacordo com
as especificações, conforme item 36 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licita-
ção. 
        6. Fornecer todas os produtos dentro das especificações exigidas no Termo de Refe-
rência - Anexo I do Edital da Licitação. 

          7. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da execução do objeto do Termo de Re-
ferência - Anexo I do Edital da Licitação. 

         8. Informar através do e-mail splog@tre-al.jus.br, em até 10 (dez) dias corridos após a pu-
blicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União (DOU), o nome do responsável técni-
co, os contatos de telefone e endereço eletrônico para comunicação com o CONTRATANTE, bem
como manter os dados atualizados durante toda a fase de execução da contratação, conforme
item 54 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

8.1.  As comunicações referentes à execução do objeto serão realizadas  através do e-
mail informado pela CONTRATADA. 

8.2. A comunicação será considerada recebida após a confirmação de entrega automáti-
ca encaminhada pelo Outlook, independentemente de confirmação de recebimento por
parte da CONTRATADA, ficando sob sua responsabilidade a verificação da conta de e-
mail. 

8.3.  A comunicação só será realizada de forma diversa quando a legislação exigir ou
quando a CONTRATADA demonstrar ao fiscal os motivos que justifiquem a utilização de
outra forma.

       9. Entregar ao CONTRATANTE em até 10 (dez) dias corridos após a publicação do extrato do
contrato no Diário Oficial da União os seguintes documentos: 

9.1.  Comprovação de que a(s) empresa(s) fabricante(s) da celulose para a fabricação
do papel e a(s) empresa(s) fabricante(s) do papel utilizado nas bobinas está(ão) regu-
larmente inscrita(s) nas respectivas categorias do Cadastro Técnico Federal de Ativida-
des Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF; 

9.2. Declaração do fabricante da celulose informando a utilização de matéria prima ori-
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entada pelos padrões de processo ECF e/ou TCF (livre de cloro) no branqueamento da
celulose para produção de papel e de que possui certificação FSC, CERFLOR ou equiva-
lente;

9.3. Declaração do fabricante do papel ratificando utilização da celulose fornecida pelo
signatário da declaração do item anterior;

9.4. Declaração do fabricante do papel a ser utilizado, informando o nome comercial do
papel, atestando a vida útil m nima de 5 (cinco) anos antes da impressão e, também,ı́
que fornecerá o referido papel ao licitante; 

9.5. Declaração da Contratada de que o papel a ser submetido aos testes no IPT será o
mesmo a ser fornecido nas bobinas.

        10. Entregar declaração, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, após a publicação
do extrato do contrato no DOU, formalizando a disponibilização de acesso por meio de central
telefônica (“0800” ou outra), sistema via web ou endereço eletrônico, com o fim de abertura
dos chamados de substituição/manutenção dos produtos entregues em desconformidade ou dos
chamados em decorrência de defeitos apresentados durante a vigência da garantia, conforme
detalhado no item 56 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.

         11. Acatar as recomendações e determinações efetuadas pelos fiscais do contrato. 

        12. Recolher os materiais reprovados, às suas custas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos. Caso não os recolha, poderão ser descartados ou doados. 

       13. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto deste contrato.  
       14. Fazer com que seus empregados submetam-se aos regulamentos de segurança e de
disciplina durante o per odo de permanência nas dependências do  ı́ CONTRATANTE, não sendo
permitido o acesso dos funcionários que estejam utilizando trajes sumários (shorts, camisetas
regatas, sem camisa ou usando chinelos de dedo).

       15. Comunicar, por escrito, quando verificar condições inadequadas de execução do objeto
ou a iminência de fatos que possam prejudicar a sua execução e prestar os esclarecimentos que
forem solicitados pelos fiscais. 

      16. Manter o caráter confidencial dos dados e informações obtidos de qualquer forma ou
prestadas pelo CONTRATANTE, não os divulgando, copiando, fornecendo ou mencionando a ter-
ceiros, bem como a quaisquer pessoas ligadas direta ou indiretamente à CONTRATADA, durante
e após a vigência do contrato. 

       17. Manter, durante a execução do contrato e durante a vigência da Ata de Registro de Pre-
ços, as condições de habilitação exigidas na licitação quanto à regularidade fiscal. 

      18. Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal de Venda, a documentação que comprove a
origem dos bens (Declaração de Importação - DI) e a quitação dos tributos de importação a eles
referentes, quando tratar-se de bens de origem estrangeira.

       19. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 
19.1.  A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos suportados não
transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem poderá one-
rar o objeto deste contrato. 

       20. Manter, durante toda a vigência contratual, o constante do item 8 do Cap tulo VI do Ediı́ -
tal da Licitação, caso o critério tenha sido utilizado como desempate na licitação, conforme dis-
posto no art. 66-A da Lei nº 8.666/93. 
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      21. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sendo per-
mitida a subcontratação para as atividades de entrega/transporte do objeto contratado, median-
te solicitação formal ao CONTRATANTE e prévia anuência da equipe técnica da STI.  

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR CONTRATUAL

1.  O  preço  a  ser  pago  à  CONTRATADA,  pelo  fornecimento  do  objeto  deste  contrato,
atualizado com o último lance ofertado e aceito no pregão, é o discriminado abaixo, sendo de
R$ 27.828,90 (vinte e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa centavos) o valor total
deste contrato. 

Item Descrição
Unidade de

Fornecimento Quantidade
Valor

Unitário
(R$)

Valor
Total (R$)

1
Bobinas para urnas

eletrônicas (60 metros) BOBINA 5.622 4,95 27.828,90

CLÁUSULA SEXTA - DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO

1. O pagamento do objeto do presente contrato será efetuado após o recebimento de-
finitivo dos produtos, até o 10º (décimo) dia útil, a partir da atestação da nota fiscal pelo servi-
dor responsável, com a emissão de ordem bancária para o crédito em conta-corrente da CON-
TRATADA, observada a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93.

1.1. O atesto do objeto contratado será dado pelo fiscal administrativo, designa-
do pela autoridade competente, por meio da emissão de Nota Técnica de Atesto – NTA.
O fiscal administrativo terá o prazo de 4 (quatro) dias úteis para emitir a NTA e remeter
o processo à Coordenadoria Financeira - COFIN, contados do recebimento do documento
fiscal,   acompanhado do Termo de Recebimento Definitivo – TRD e dos demais docu-
mentos exigidos para liquidação e pagamento da despesa.

1.2. O pagamento a ser efetuado em favor da CONTRATADA estará sujeito  a
retenção na fonte de tributos e contribuições sociais de acordo com os normativos le-
gais.

1.3. O CONTRATANTE verificará a permanência da CONTRATADA no Simples Nacio-
nal, conforme declaração de que trata o item 6.1 do Capítulo XII do Edital de Licitação,
se for o caso, mediante consulta ao Portal do Simples Nacional e anexará cópia da con-
sulta ao contrato ou à documentação que deu origem ao pagamento, sem prejuízo de a
CONTRATADA informar qualquer alteração de sua permanência no Simples Nacional.

1.4. A CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal/fatura dos produtos forne-
cidos, segundo último lance ofertado e adjudicado no pregão após o recebimento defini-
tivo do objeto. 

1.5. No caso de fornecimento de bens importados, a CONTRATADA deverá apre-
sentar, juntamente com a Nota Fiscal de Venda, a documentação que comprove a sua
origem, bem como a quitação dos tributos de importação a eles referentes. 

1.6. As notas fiscais de venda devem ser emitidas em nome do CONTRA-
TANTE. Para os pedidos do TRE/AL, utilizar o CNPJ  06.015.041/0001-38 e encami-
nhar a nota fiscal juntamente com a documentação exigida no Edital para paga-
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mento, à Seção de Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Rua Coronel Pedro Lima,
nº 230, Bairro Jaraguá, CEP: 57.022-220, ou para o e-mail almoxarifado@tre-al.jus.-
br., se for eletrônica. 

1.6.1. Os dados para faturamento dos contratos dos órgãos part cipes serãoı́
encaminhados à  CONTRATADA pelo TRE-AL, por e-mail ou of cio, em até 2ı́
(dois) dias úteis antes da assinatura de seus respectivos contratos.  

2. Na fase de liquidação e pagamento da despesa será verificada pela área compe-
tente a regularidade fiscal da  CONTRATADA perante a Seguridade Social, Fazenda Federal
(Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à D vida Ativa da União forneciı́ -
da pela Receita Federal do Brasil), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e, ainda,
perante a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT); admitida a
certidão positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei. 

3. O CNPJ constante da nota fiscal/fatura deverá ser o mesmo indicado na proposta e

na nota de empenho. 

4. Nos casos de pagamento efetuados após 30 (trinta) dias da emissão do Termo de
Recebimento Definitivo ou da apresentação da nota fiscal,  conforme o caso,  desde que a
CONTRATADA  não tenha  concorrido de alguma forma para tanto,  fica convencionado que a
taxa de compensação financeira devida pelo TRE/AL, entre o 31º (trigésimo primeiro) dia e a
data da emissão da ordem bancária, será a seguinte:

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  =  0,0001644  (índice  de  compensação  financeira  por dia de atraso, assim
apurado I = (6/100)/365).

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A despesa decorrente do fornecimento objeto deste contrato  correrá  à  conta dos créditos
orçamentários consignados à Justiça Eleitoral no Orçamento da União, para o exercício de 2022, na
Natureza de  Despesa 33.90.30.17, na  Ação  Pleitos  Eleitorais Nacional – 02.061.0033.4269.0001,
compromissada pela Nota de Empenho nº XXX, de XX de XXXX de 2022, no valor de R$  XXXXX. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, caso a CONTRATADA descumpra total
ou parcialmente o objeto contratado, garantida a prévia defesa e o  contraditório, ficará sujeita às
seguintes penalidades:

1.1. advertência;

1.2. multa;

1.3. impedimento de   licitar   e   contratar   com   a   União e descredenciamento
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no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.

2. Será aplicada a penalidade descrita no subitem 1.3 à CONTRATADA que:

2.1. ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato;

2.2. falhar ou fraudar na execução do contrato;

2.2.1. para efeito de aplicação do disposto no subitem 2.2 des-
ta Cláusula,  será considerada falha na execução do contrato os casos
de inexecução total, e os de inexecução parcial que resultem na resci-
são contratual;

2.3. comportar-se de modo inidôneo;

2.4. fizer declaração falsa; ou

2.5. cometer fraude fiscal.

3. Com Fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, as sanções previstas nos subitens
1.1 e 1.3 poderão ser aplicadas  à CONTRATADA juntamente com  as  multas convencionais e de
mora, podendo estas serem descontadas dos pagamentos a serem efetuados, após o encerra-
mento do  procedimento de apuração de penalidades, e quando cabível,  sem prejuízo do  ressar-
cimento  dos  danos  causados  à Administração e das demais cominações legais.

3.1.  Para efeito de aplicação das penas de advertência e de multa, às infrações são
atribuídos graus, conforme a tabela a seguir:

ITEM EVENTO PENALIDADE

1 Atraso  injustificado  de  até  5  (cinco)  dias  corridos  na
entrega de até 5% do total dos produtos previstos. 

Advertência

2 Atraso injustificado na entrega dos produtos, limitado a 20
(vinte) dias corridos, com a ressalva do percentual previsto
no item 1 desta tabela.

Multa conforme
abaixo, com M = 1 

3 Atraso injustificado na entrega dos produtos, por mais de
20 (vinte) dias corridos.  

Multa conforme
abaixo, com M = 1,5 

4

Atraso  na  substituição  dos  produtos  em decorrência  de
rejeição no recebimento definitivo ou devido a prestação
de garantia,  de até 5 (cinco)  dias corridos,  limitada a 1
(uma) ocorrência. 

Advertência

5 Atraso  na  substituição  dos  produtos  em decorrência  de
rejeição no recebimento definitivo ou devido a prestação
de garantia, com a ressalva do item 4 desta tabela.

Multa = 5% do valor
dos produtos a serem

substituídos x
quantidade de dias

corridos em atraso na
substituição. 

6 Deixar de cumprir determinação formal ou instrução dos
fiscais ou Comissão de Recebimento, por ocorrência. 

Multa de 0,02% por
dia sobre o valor total
do contrato, por ocor-
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rência.

7

Atraso injustificado na entrega do Relatório de Testes junto
ao IPT, de que trata o item 67 do Termo de Referência -
Anexo I do Edital da Licitação e das declarações constantes
do item 55 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da
Licitação, limitado a 15 (quinze) dias corridos. 

Multa de 0,3% sobre o
valor total do

contrato, por dia de
atraso 

8

Deixar  de  informar,  injustificadamente,  o  nome  do
responsável, os contatos de telefone, endereço eletrônico
ou outro meio hábil para comunicação com o Contratante,
limitado  a  10  (dez)  dias  corridos  do  prazo  máximo
estabelecido no item 54 do Termo de Referência - Anexo I
do Edital da Licitação. 

Advertência

9

Deixar  de  informar,  injustificadamente,  o  nome  do
responsável, os contatos de telefone, endereço eletrônico
ou outro meio hábil para comunicação com o Contratante,
por  mais  de  10  (dez)  dias  corridos  contados  do  prazo
máximo estabelecido no item 54 do Termo de Referência -
Anexo I do Edital da Licitação. 

Multa de 0,02% por
dia sobre o valor total

do contrato

10

Deixar de entregar a declaração prevista no item 56 do
Termo  de  Referência  -  Anexo  I  do  Edital  da  Licitação,
limitado  a  10  (dez)  dias  corridos  do  prazo  máximo
estabelecido no citado item. 

Advertência

11

Deixar de entregar a declaração prevista no item 56 do
Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação, por
mais  de  10  (dez)  dias  corridos  do  prazo  máximo
estabelecido no citado item. 

Multa de 0,02% por
dia sobre o valor total

do contrato 

Fórmula de multa:
VM = (TUN/TUC) * AV * M * 0,005 * VTC
TUN = Total de unidades não entregues

AV = Atraso verificado

TUC = Total de unidades previstas na entrega
M = Multiplicador

VTC = Valor total do contrato
VM = Valor da multa 

4. Haverá a inexecução total do contrato caso haja atraso injustificado acima de 15 (quin-
ze) dias corridos na entrega do Relatório de Testes das Embalagens junto ao IPT, de que trata o item
68 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.    

5. Haverá a inexecução parcial do contrato caso haja a reprovação das amostras apresenta-
das pela CONTRATADA, com base no relatório elaborado pelo IPT e na análise da equipe técnica pre-
vista No Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.  

6. Ultrapassado o limite máximo de aplicação de mora prevista na "Tabela de Infrações", a
Administração poderá optar por uma das seguintes hipóteses:
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6.1.  Presente o interesse público, após decorrido o prazo previsto no item 2 da tabela,
aceitar o objeto mediante justificativa com aplicação apenas da multa de mora. A aceita-
ção do objeto somente será possível mediante demonstração nos autos de que sua recu-
sa causará preju zo à Administração. ı́
6.2. Entregue apenas parte do objeto, não aceitar o restante e rescindir o contrato. Neste
caso, será configurada a inexecução parcial do contrato sem prejuízo das demais conse-
quências previstas em lei e no instrumento contratual.

7. Caso a CONTRATADA não entregue o objeto após decorridos 30 dias de atraso, poderá
ser recusado configurando-se, nesta hipótese, a inexecução parcial do contrato, com as consequên-
cias previstas em lei, no ato convocatório e no instrumento contratual. 

8. A multa de mora não será cumulada com a multa proveniente de inexecução total ou
parcial pela mesma infração. As multas de mora que já tiverem sido quitadas poderão ter seu valor
abatido do montante apurado da multa por inexecução total ou parcial, desde que decorrentes da
mesma infração/ocorrência.

9.  Na apuração das penalidades previstas nesta Cláusula a autoridade competente poderá
considerar, além das previsões legais, contratuais e dos Princ pios da Administração Pública, as seı́ -
guintes circunstâncias: 

9.1. a natureza e a gravidade da infração contratual;

9.2. o dano que o cometimento da infração  ocasionar  à Administração;

9.3. a vantagem auferida pela CONTRATADA em virtude da infração;

9.4. as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;

9.5. os antecedentes da CONTRATADA.

10. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e
condições especificados no §1º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993, em caráter excepcional, sem efeito
suspensivo,  devendo a solicitação ser encaminhada por escrito com antecedência mínima de 3
(três) dias úteis do seu vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela CON-
TRATADA, ficando a aceitação da justificativa a critério do TRE/AL.

10.1 O prazo m nimo de antecedência acima pode ser reduzido para as situações imı́ -
previs veis que impeçam o cumprimento da obrigação no prazo ajustado. ı́

11. Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 (cin-
co) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada auto-
maticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o art. 86 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros mora-
tórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

12. O CONTRATANTE promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
à CONTRATADA.

13. O período de atraso será contado em dias corridos, salvo disposição contrária.

14. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes,
respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e demais normas reguladoras da matéria,
em especial as Leis nº  8.666/93 e nº   10.520/2002,   aplicando-lhe,   quando   for   o  caso, supleti -
vamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

15. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa
de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Contrato nº XX/2022                                                                                                                          
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Dos atos administrativos concernentes ao presente contrato cabe recurso nos termos do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DEZ - DA RESCISÃO

O  CONTRATANTE  poderá  rescindir  o  presente  contrato,  sem  prejuízo  das  penalidades
contratuais ou legais, no caso de inexecução total ou parcial ou nos demais previstos no art. 78
da Lei  nº  8.666/1993,  e  ainda,  em caso de  descumprimento das  condições  de  habilitação  e
qualificação legalmente exigidas, assim como das condições constantes deste instrumento e da
proposta.

CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES

O presente contrato poderá  ser alterado na ocorrência  de  qualquer das hipóteses previstas
no art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DOZE - DA VIGÊNCIA E DA DURAÇÃO

O presente contrato terá vigência a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União
e duração de 12 (doze) meses.

 

CLÁUSULA TREZE - DO FORO 

O foro da Seção Judiciária da Justiça Federal em Maceió/AL é o competente para solucionar
qualquer questão relativa ao presente contrato.

CLÁUSULA QUARTORZE - DA PUBLICIDADE

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, conforme o disposto
no  art.  61,  parágrafo  único,  da Lei  nº  8.666/1993,  correndo  as  despesas  por  conta  do
CONTRATANTE.

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em duas
vias de igual teor e forma para todos os fins de direito.

Maceió/AL, XX de XXXX de 2022

Pelo contratante:

Desembargador Otávio Leão Praxedes

PRESIDENTE

Pela Contratada:

Contrato nº XX/2022                                                                                                                          
PA SEI nº 0002677-30.2022.6.02.8000                                                                                                                                                                               10

Minuta de Contrato (1053190)         SEI 0002685-07.2022.6.02.8000 / pg. 72
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DESPACHO

Maceió, 27 de abril de 2022.
À SAD,
Com minuta de contrato ajustado para o TRE/AL.
Ressalto que  foram excluídos os itens 6 e 22 da

Cláusula Quarta, da minuta, haja vista que em razão do
disposto no item E.3 do Termo de Referência o amostras e
conformidade junto ao IPT serão verificadas pela TSE.

Foi incluído o e-mail da SPLOG no item 8 da
Cláusula Quarta.

Diante do exposto, encaminho os autos  para
ratificação.

Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 27/04/2022, às 16:12, 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
1053195 e o código CRC 05A57AB3.

0002685-07.2022.6.02.8000 1053195v1
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO
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Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 27/04/2022, às 18:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1053561 e o código CRC 2E5DBD8B.

0002685-07.2022.6.02.8000 1053561v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 119/2022 - RO 501

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 29/04/2022, às 12:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1053563 e o código CRC BBF2DA76.
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DESPACHO

Maceió, 27 de abril de 2022.
Acuso ciência do Despacho SLC 1053195, o qual

ratifico, e remeto o feito à análise da AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/04/2022, às 00:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1053635 e o código CRC DD14FE16.

0002685-07.2022.6.02.8000 1053635v1
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PROCESSO : 0002685-07.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SAD
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 485 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Trata-se de encaminhamento da Seção de Provisão
e Logística de Equipamentos Eleitorais - SPLOG, para análise
das adaptações que personalizaram a minuta do contrato
(1037803), advindo da Ata de Registro de Preços-TSE nº
7/2022 (1037802), firmada entre o Tribunal Superior Eleitoral
e a Empresa a REGISPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
BOBINAS S.A, inscrita no CNPJ nº 46.120.820/0001-18, tendo
por objeto o registro de preços para eventual aquisição de
256.403 bobinas de papel de 60m e de 313.215 bobinas de
papel de 80m para as impressoras das urnas eletrônicas, de
acordo com as especificações, exigências e prazos
constantes no Edital de Licitação TSE nº 80/2021 e seus
Anexos.

 
A presente aquisição fundamenta-se na instrução

consignada no presente Procedimento Eletrônico, iniciado
pela SPLOG (1035502), com base na orientação contida
no Ofício-Circular GAB-DG TSE nº 103/2022 (1033612),
processo SEI nº 0002555-17.2022.6.02.8000.

 
A Seção de Licitações e Contratos customizou a

minuta do contrato que integra o edital do Edital de Licitação
TSE n° 80/2021 e encaminhou a esta AJ-DG.

 
De início, vale ressaltar que dita adaptação não

configura alteração essencial no objeto do contrato.
 
Trata-se de simples ajustes no preâmbulo, na

especificação das partes, na designação das unidades
gestoras, na indicação da dotação orçamentária, endereço,
horário de funcionamento, e-mails e telefones de contato,
quantidades, valor da aquisição e foro. 

 
É sabido que ao Órgão que adere à ata

de registro de preços é vedado efetuar alterações
na minuta do contrato dela decorrente:

 
"Tal conduta configuraria afronta ao dever de
licitar, uma vez que a identificação do objeto
da ata com a necessidade pública em questão
constitui requisito para a realização da
própria adesão". (Revista Zênite ILC, 2011, p.
468.)
 

O órgão que adere à ata não possui liberdade plena
para alterar os termos definidos na ata de registro de preços,
pois a licitação em si pressupõe a identificação da adequação
do objeto registrado à necessidade dos partícipes e à
comprovação da vantagem na sua realização. Ressalvadas as
adaptações próprias à execução.

 
 Nos termos do parágrafo único, do art. 38 da Lei
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nº 8.666/93:
 

“as minutas de editais de licitação, bem como
as dos contratos, acordos, convênios ou
ajustes devem ser previamente examinadas e
aprovadas por assessoria jurídica da
Administração”.
 

Dessa forma, em se tratando de registro de preços,
compete ao órgão gerenciador a prática de todos os atos de
controle e administração. 

 
Com base nisso, a rigor, o momento para análise de

legalidade da minuta do edital de licitação, bem como das
minutas da ata e do contrato que decorrem desse
procedimento, exauriu-se, tanto que existe uma ata válida,
disponível para adesão. 

 
Neste ponto, ressalta-se o teor do Art. 9º, § 4º  do

Decreto nº 7.892/2013, que determina, verbis:
 

"Art. 9º  O edital de licitação para registro de
preços observará o disposto nas Leis nº 8.666,
de 1993, e nº 10.520, de 2002, e contemplará,
no mínimo:
(...)
§ 4º  O exame e a aprovação das minutas
do instrumento convocatório e do
contrato serão efetuados exclusivamente
pela assessoria jurídica do órgão
gerenciador."
 

Assim sendo, uma vez que o edital de licitação,
a minuta da ata e o próprio procedimento licitatório realizado
foram anteriormente analisados pela Assessoria Jurídica do
Órgão gerenciador, a esta Assessoria Jurídica cabe
apenas se manifestar acerca da legalidade das
alterações/ adaptações realizadas pela Seção de Licitações
e Contratos - SLC.

 
O Edital de Licitação TSE nº 80/2021 que originou

a presente contratação foi juntado no evento 1037801. 
 
A Ata de Registro de Preços TSE nº 7/2022 foi

juntada no evento 1037802.
 
Constam dos autos a necessária reserva de crédito

(1053561).
 
Nestas condições, na forma prevista no parágrafo

único do Art. 38, da Lei nº 8.666/93, esta Assessoria Jurídica
aprova os ajustes realizados na minuta de contrato (1053190)
a ser firmado com a Empresa REGISPEL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE BOBINAS S.A, inscrita no CNPJ nº
46.120.820/0001-18, tendo por objeto o registro de preços
para eventual aquisição de 256.403 bobinas de papel de 60m e
de 313.215 bobinas de papel de 80m para as impressoras das
urnas eletrônicas, de acordo com as especificações,
exigências e prazos constantes no Edital de Licitação TSE nº
80/2021.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 28/04/2022, às 15:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1054206 e o código CRC 5D8E7A67.

0002685-07.2022.6.02.8000 1054206v12

Parecer 485 (1054206)         SEI 0002685-07.2022.6.02.8000 / pg. 81



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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CONCLUSÃO

Maceió, 28 de abril de 2022.
 
 
Senhor Presidente, 
 
Cuida-se de Edital de Licitação TSE nº 80/2021

(1037801), que originou a Ata de Registro de Preços-TSE nº
7/2022 (1037802) firmada entre o Tribunal Superior Eleitoral
e a Empresa a REGISPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
BOBINAS S.A, inscrita no CNPJ nº 46.120.820/0001-18, tendo
por objeto o registro de preços para eventual aquisição de
256.403 bobinas de papel de 60m e de 313.215 bobinas de
papel de 80m para as impressoras das urnas eletrônicas.

 
Como estipulado no preâmbulo do mencionado

edital, participaram do Registro de Preços, como órgãos
participantes, os Tribunais Regionais Eleitorais, que
ficaram responsáveis por suas respectivas contratações.

 
Após a devida instrução, a Seção de Licitações e

Contratos adaptou a minuta contratual anexa ao edital, de
modo a ajustar as informações do preâmbulo, da especificação
das partes, da designação das unidades gestoras, da indicação
da dotação orçamentária, endereço, horário de
funcionamento, e-mails e telefones de contato, quantidades,
valor da aquisição e foro.

 
 Referidas customizações foram submetidas à

análise da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, que se
manifestou por meio do Parecer 485 (1054206), aprovando a
minuta elaborada pela  SLC.
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Assim sendo, elevo o feito ao crivo de Vossa

Excelência, para análise, sugerindo a formalização da avença,
nos moldes minutados e aprovados pela AJ-DG.  

 
 
Respeitosamente, 
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 28/04/2022, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1054270 e o código CRC DDBE9A85.

0002685-07.2022.6.02.8000 1054270v1
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PROCESSO : 0002685-07.2022.6.02.8000
INTERESSADO : @nome_interessado@

ASSUNTO : Autorização. Formalização da avença. Registro de preços para eventual aquisição de 256.403 bobinas de papel de 60m e de
313.215 bobinas de papel de 80m para as impressoras das urnas eletrônicas

 

Decisão nº 1513 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a conclusão do Sr. Diretor-Geral
Substituto (1054167).

Dessarte, nos termos do que constato nos autos,
sobretudo pela manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria-
Geral, por conduto do Parecer 485/2022 (1054206), que ratificam,
ante a sua plena regularidade, a minuta do Contrato em
tela, AUTORIZO a formalização da avença, conforme minuta
contratual (1053190), adaptada com as informações do preâmbulo,
da especificação das partes, da designação das unidades gestoras, da
indicação da dotação orçamentária, endereço, horário de
funcionamento, e-mails e telefones de contato, quantidades, valor da
aquisição e foro, a ser firmado com a Empresa REGISPEL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOBINAS S.A, inscrita no CNPJ nº
46.120.820/0001-18, tendo por objeto o registro de preços para
eventual aquisição de 256.403 bobinas de papel de 60m e de 313.215
bobinas de papel de 80m para as impressoras das urnas eletrônicas,
de acordo com as especificações, exigências e prazos
constantes no Edital de Licitação TSE nº 80/2021.

Remeta-se o presente procedimento à Seção de
Licitações e Contratos - SLC para consolidação dos atos minutados e
demais medidas de estilo.

Por fim, à SAD para providências de sua alçada.
 

Des. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

 
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
03/05/2022, 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
1054952 e o código CRC 2402703D.

0002685-07.2022.6.02.8000 1054952v2
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DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2022.
À SLC, para cumprimento da Decisão 1513, da

Presidência (doc. 1054952).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/05/2022, às 09:53, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1059266 e o código CRC 0D6160DD.

0002685-07.2022.6.02.8000 1059266v1
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Contrato nº 16/2022
Processo nº 0002685-07.2022.6.02.8000

CONTRATO  DE  AQUISIÇÃO  DE  BOBINAS  DE  PAPEL QUE
ENTRE  SI  CELEBRAM  A  UNIÃO,  ATRAVÉS  DO  TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS E REGISPEL INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE BOBINAS S.A.

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL, Órgão do
Poder Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP:
57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado seu  Presidente,  Desembargador  Otávio  Leão Praxedes,
brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no
CPF  sob  o  nº  087.912.284-68,  residente  e  domiciliado  nesta  Cidade, e a empresa REGISPEL
INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  DE BOBINAS  S.A.,  inscrita no CNPJ/MF sob o n°  46.120.820/0001-18,
situada na  Rua Papoula nº 610, Bairro Quinta da Boa Vista, Itaquaquecetuba/SP, CEP: 08.597-550,
fone: (11) 4646-8300, fax: (11) 4646-8301, e-mail  atendimento@regispel.com,  daqui por diante
denominada CONTRATADA, neste ato representada por seus diretores Humberto José das Neves
Barroso, inscrito no  CPF sob o nº 000.587.958-20, portador do Registro Nacional de Estrangeiros nº
W374980-8 e José Alberto Laxer, inscrito no CPF sob o nº 114.441.308-70, portador da Carteira de
Identidade nº  16.244.035-2 SSP/SP,  tem justo e acordado  celebrar  o presente  CONTRATO   DE
AQUISIÇÃO   DE   BOBINAS DE PAPEL,  sob a regência das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, de
acordo  com os  Procedimentos  Administrativos  nº  2021.00.000003474-6  do  Tribunal  Superior
Eleitoral – TSE e nº 0002685-07.2022.6.02.8000 do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com o
Edital do  Pregão Eletrônico nº  80/2021 do TSE e  mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a aquisição de 5.622 (cinco mil seiscentos e vinte
e duas) bobinas de papel de 60m para as impressoras das urnas eletrônicas, de acordo com
as  especificações,  exigências  e  prazos  constantes  no  Edital  da  Licitação  e  seus  Anexos,
modalidade pregão, e proposta da CONTRATADA, que passam a fazer parte deste
instrumento, independentemente de transcrição, no que não conflitar com as disposições do
presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO

A  execução  do  objeto  do  presente  contrato  será  realizada  com  o  fornecimento  e
entrega dos produtos descritos em sua Cláusula Primeira, por meio do estabelecimento da
CONTRATADA, CNPJ nº 46.120.820/0001-18, segundo as condições estabelecidas no Edital da
Licitação, no seu Anexo I e na proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONTRATANTE:

1. Prestará as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.

2. Acompanhará, fiscalizará e atestará a execução contratual, bem como indicará
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as ocorrências verificadas.

3. Designará servidor ou comissão de servidores para fiscalizar a execução do ob-
jeto contratual. Acerca dos fiscais do contrato, considerar:

3.1. Fiscal Técnico: responsável por certificar a quantidade e a confor-
midade dos produtos entregues com o Termo de Referência - Anexo I do Edital
da Licitação, bem como por emitir o Termo de Recebimento Definitivo - TRD;

3.2. Fiscal Administrativo: responsável por fiscalizar o contrato quanto
a sanções, aderência às normas, diretrizes e obrigações contratuais e emitir a
Nota Técnica de Atesto - NTA, encaminhando os documentos necessários para
liquidação de despesa à unidade competente.

4. Permitirá que os funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente iden-
tificados, tenham acesso aos locais de entrega. 

5. Recusará qualquer produto entregue em desacordo com as especificações cons-
tantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.

6. Efetuará o pagamento à CONTRATADA, segundo as condições estabelecidas no
Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA obriga-se a:

1. Executar, com observação dos prazos e exigências,  as obrigações constantes
no Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação, sendo o prazo de entrega de:

1.1. até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir da publicação do
extrato do contrato no Diário Oficial da União.

1.2. entregar as bobinas correspondentes ao contrato do TRE-AL, no Almoxarifa-
do do Tribunal Regional Eleitoral  de Alagoas, situado na  Rua Barão de Jaraguá,
230, bairro de Jaraguá, Maceió – AL, CEP: 57.022-140, Tel: (82) 3328-1947, duran-
te o seu horário normal de expediente. 

1.3. Todas as entregas deverão ser previamente agendadas por meio do tele-
fone (82) 3328-1947 e/ou endereço eletrônico almoxarifado@tre-al.jus.br. 

1.4. Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de recusar de pronto o produto
que flagrantemente não esteja em conformidade com a descrição do item,
ressalvo o disposto no item 5 desta Cláusula.

         2. Entregar produtos novos, não se admitindo, em hipótese alguma, o fornecimento
de produto alternativo, reciclado, recondicionado ou recuperado. 

         3. Entregar os produtos em perfeito estado, sem marcas, amassados, arranhões ou
outros problemas f sicos e acondicionadas em embalagens recicladas ou recicláveis. Todası́
as embalagens das bobinas deverão conter etiquetas de identificação do material e da
quantidade contida em cada uma delas, conforme item 13.21 do Termo de Referência -
Anexo I do Edital da Licitação. 

  4. Prestar garantia, usual de mercado, do tipo "on site", em Alagoas. 

4.1. A garantia dos produtos será acionada pela abertura de chamado, por parte da
Justiça Eleitoral, nos canais apresentados pela CONTRATADA (item 56 do Termo de
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Referência - Anexo I do Edital da Licitação TSE) e mediante informação do número
do contrato advindo da licitação.  

4.2. O prazo de garantia, usual de mercado, será de, no m nimo, 1 (um) ano, a conı́ -
tar da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo – TRD (Anexo I-II do
Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação). No caso de ocorrerem entre-
gas parceladas no mesmo contrato, o prazo será contado a partir da data de emis-
são do último TRD. 

4.3. Constatando-se problemas originários de transporte ou do processo de produ-
ção, o fiscal técnico deverá notificar a CONTRATADA, pelos meios de acesso exigi-
dos no item 56 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação, para que
providencie a substituição do material em um prazo máximo de 15 (quinze) dias
corridos, contados da notificação. 

4.4. O custo e a responsabilidade pelo recolhimento e entrega do produto durante
o prazo de recebimento e de garantia serão da CONTRATADA. 

          5. Substituir, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação do CONTRA-
TANTE, os produtos rejeitados, no todo ou em parte, quando entregues em desacordo com
as especificações, conforme item 36 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licita-
ção. 
        6. Fornecer todas os produtos dentro das especificações exigidas no Termo de Refe-
rência - Anexo I do Edital da Licitação. 

          7. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da execução do objeto do Termo de Re-
ferência - Anexo I do Edital da Licitação. 

         8. Informar através do e-mail splog@tre-al.jus.br, em até 10 (dez) dias corridos após a pu-
blicação do extrato do contrato no Diário Oficial da União (DOU), o nome do responsável técni-
co, os contatos de telefone e endereço eletrônico para comunicação com o CONTRATANTE, bem
como manter os dados atualizados durante toda a fase de execução da contratação, conforme
item 54 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

8.1.  As comunicações referentes à execução do objeto serão realizadas  através do e-
mail informado pela CONTRATADA. 

8.2. A comunicação será considerada recebida após a confirmação de entrega automáti-
ca encaminhada pelo Outlook, independentemente de confirmação de recebimento por
parte da CONTRATADA, ficando sob sua responsabilidade a verificação da conta de e-
mail. 

8.3.  A comunicação só será realizada de forma diversa quando a legislação exigir ou
quando a CONTRATADA demonstrar ao fiscal os motivos que justifiquem a utilização de
outra forma.

       9. Entregar ao CONTRATANTE em até 10 (dez) dias corridos após a publicação do extrato do
contrato no Diário Oficial da União os seguintes documentos: 

9.1. Comprovação de que a(s) empresa(s) fabricante(s) da celulose para a fabricação
do papel e a(s) empresa(s) fabricante(s) do papel utilizado nas bobinas está(ão) regu-
larmente inscrita(s) nas respectivas categorias do Cadastro Técnico Federal de Ativida-
des Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF; 

9.2. Declaração do fabricante da celulose informando a utilização de matéria prima ori-
entada pelos padrões de processo ECF e/ou TCF (livre de cloro) no branqueamento da
celulose para produção de papel e de que possui certificação FSC, CERFLOR ou equiva-
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lente;

9.3. Declaração do fabricante do papel ratificando utilização da celulose fornecida pelo
signatário da declaração do item anterior;

9.4. Declaração do fabricante do papel a ser utilizado, informando o nome comercial do
papel, atestando a vida útil m nima de 5 (cinco) anos antes da impressão e, também,ı́
que fornecerá o referido papel ao licitante; 

9.5. Declaração da Contratada de que o papel a ser submetido aos testes no IPT será o
mesmo a ser fornecido nas bobinas.

        10. Entregar declaração, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, após a publicação
do extrato do contrato no DOU, formalizando a disponibilização de acesso por meio de central
telefônica (“0800” ou outra), sistema via web ou endereço eletrônico, com o fim de abertura
dos chamados de substituição/manutenção dos produtos entregues em desconformidade ou dos
chamados em decorrência de defeitos apresentados durante a vigência da garantia, conforme
detalhado no item 56 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.

         11. Acatar as recomendações e determinações efetuadas pelos fiscais do contrato. 

        12. Recolher os materiais reprovados, às suas custas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos. Caso não os recolha, poderão ser descartados ou doados. 

       13. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto deste contrato.  
       14. Fazer com que seus empregados submetam-se aos regulamentos de segurança e de
disciplina durante o per odo de permanência nas dependências do  ı́ CONTRATANTE, não sendo
permitido o acesso dos funcionários que estejam utilizando trajes sumários (shorts, camisetas
regatas, sem camisa ou usando chinelos de dedo).

       15. Comunicar, por escrito, quando verificar condições inadequadas de execução do objeto
ou a iminência de fatos que possam prejudicar a sua execução e prestar os esclarecimentos que
forem solicitados pelos fiscais. 

      16. Manter o caráter confidencial dos dados e informações obtidos de qualquer forma ou
prestadas pelo CONTRATANTE, não os divulgando, copiando, fornecendo ou mencionando a ter-
ceiros, bem como a quaisquer pessoas ligadas direta ou indiretamente à CONTRATADA, durante
e após a vigência do contrato. 

       17. Manter, durante a execução do contrato e durante a vigência da Ata de Registro de Pre-
ços, as condições de habilitação exigidas na licitação quanto à regularidade fiscal. 

      18. Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal de Venda, a documentação que comprove a
origem dos bens (Declaração de Importação - DI) e a quitação dos tributos de importação a eles
referentes, quando tratar-se de bens de origem estrangeira.

       19. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 
19.1.  A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos suportados não
transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem poderá one-
rar o objeto deste contrato. 

       20. Manter, durante toda a vigência contratual, o constante do item 8 do Cap tulo VI do Ediı́ -
tal da Licitação, caso o critério tenha sido utilizado como desempate na licitação, conforme dis-
posto no art. 66-A da Lei nº 8.666/93. 

      21. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sendo per-
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mitida a subcontratação para as atividades de entrega/transporte do objeto contratado, median-
te solicitação formal ao CONTRATANTE e prévia anuência da equipe técnica da STI.  

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR CONTRATUAL

1.  O  preço  a  ser  pago  à  CONTRATADA,  pelo  fornecimento  do  objeto  deste  contrato,
atualizado com o último lance ofertado e aceito no pregão, é o discriminado abaixo, sendo de
R$ 27.828,90 (vinte e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa centavos) o valor total
deste contrato. 

Item Descrição
Unidade de

Fornecimento Quantidade
Valor

Unitário
(R$)

Valor
Total (R$)

1
Bobinas para urnas

eletrônicas (60 metros) BOBINA 5.622 4,95 27.828,90

CLÁUSULA SEXTA - DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO

1. O pagamento do objeto do presente contrato será efetuado após o recebimento de-
finitivo dos produtos, até o 10º (décimo) dia útil, a partir da atestação da nota fiscal pelo servi-
dor responsável, com a emissão de ordem bancária para o crédito em conta-corrente da CON-
TRATADA, observada a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93.

1.1. O atesto do objeto contratado será dado pelo fiscal administrativo, designa-
do pela autoridade competente, por meio da emissão de Nota Técnica de Atesto – NTA.
O fiscal administrativo terá o prazo de 4 (quatro) dias úteis para emitir a NTA e remeter
o processo à Coordenadoria Financeira - COFIN, contados do recebimento do documento
fiscal,   acompanhado do Termo de Recebimento Definitivo – TRD e dos demais docu-
mentos exigidos para liquidação e pagamento da despesa.

1.2. O pagamento a ser efetuado em favor da  CONTRATADA estará sujeito  a
retenção na fonte de tributos e contribuições sociais de acordo com os normativos le-
gais.

1.3. O CONTRATANTE verificará a permanência da CONTRATADA no Simples Nacio-
nal, conforme declaração de que trata o item 6.1 do Capítulo XII do Edital de Licitação,
se for o caso, mediante consulta ao Portal do Simples Nacional e anexará cópia da con-
sulta ao contrato ou à documentação que deu origem ao pagamento, sem prejuízo de a
CONTRATADA informar qualquer alteração de sua permanência no Simples Nacional.

1.4. A CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal/fatura dos produtos forne-
cidos, segundo último lance ofertado e adjudicado no pregão após o recebimento defini-
tivo do objeto. 

1.5. No caso de fornecimento de bens importados, a CONTRATADA deverá apre-
sentar, juntamente com a Nota Fiscal de Venda, a documentação que comprove a sua
origem, bem como a quitação dos tributos de importação a eles referentes. 

1.6. As notas fiscais de venda devem ser emitidas em nome do CONTRA-
TANTE. Para os pedidos do TRE/AL, utilizar o CNPJ  06.015.041/0001-38 e encami-
nhar a nota fiscal juntamente com a documentação exigida no Edital para paga-
mento, à Seção de Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Rua Coronel Pedro Lima,
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nº 230, Bairro Jaraguá, CEP: 57.022-220, ou para o e-mail almoxarifado@tre-al.jus.-
br., se for eletrônica. 

1.6.1. Os dados para faturamento dos contratos dos órgãos part cipes serãoı́
encaminhados à  CONTRATADA pelo TRE-AL, por e-mail ou of cio, em até 2ı́
(dois) dias úteis antes da assinatura de seus respectivos contratos.  

2. Na fase de liquidação e pagamento da despesa será verificada pela área compe-
tente a regularidade fiscal da  CONTRATADA perante a Seguridade Social, Fazenda Federal
(Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à D vida Ativa da União forneciı́ -
da pela Receita Federal do Brasil), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e, ainda,
perante a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT); admitida a
certidão positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei. 

3. O CNPJ constante da nota fiscal/fatura deverá ser o mesmo indicado na proposta e

na nota de empenho. 

4. Nos casos de pagamento efetuados após 30 (trinta) dias da emissão do Termo de
Recebimento Definitivo ou da apresentação da nota fiscal,  conforme o caso, desde que a
CONTRATADA  não tenha  concorrido de alguma forma para tanto,  fica convencionado que a
taxa de compensação financeira devida pelo TRE/AL, entre o 31º (trigésimo primeiro) dia e a
data da emissão da ordem bancária, será a seguinte:

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  =  0,0001644  (índice  de  compensação  financeira  por dia de atraso, assim
apurado I = (6/100)/365).

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS

A despesa decorrente do fornecimento objeto deste contrato correrá à conta dos créditos
orçamentários consignados à Justiça Eleitoral no Orçamento da União, para o exercício de 2022, na
Natureza de Despesa 33.90.30.17, na Ação  Pleitos  Eleitorais Nacional – 02.061.0033.4269.0001,
compromissada pela Nota de Empenho nº XX/2022, de XX de XXXX de 2022, no valor de R$  XXXX. 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

1. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, caso a CONTRATADA descumpra total
ou parcialmente o objeto contratado, garantida a prévia defesa e o  contraditório, ficará sujeita às
seguintes penalidades:

1.1. advertência;

1.2. multa;

1.3. impedimento de   licitar   e   contratar   com   a   União e descredenciamento
no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos.
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2. Será aplicada a penalidade descrita no subitem 1.3 à CONTRATADA que:

2.1. ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato;

2.2. falhar ou fraudar na execução do contrato;

2.2.1. para efeito de aplicação do disposto no subitem 2.2 des-
ta Cláusula,  será considerada falha na execução do contrato os casos
de inexecução total, e os de inexecução parcial que resultem na resci-
são contratual;

2.3. comportar-se de modo inidôneo;

2.4. fizer declaração falsa; ou

2.5. cometer fraude fiscal.

3. Com Fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, as sanções previstas nos subitens
1.1 e 1.3 poderão ser aplicadas  à CONTRATADA juntamente com  as  multas convencionais e de
mora, podendo estas serem descontadas dos pagamentos a serem efetuados, após o encerra-
mento do  procedimento de apuração de penalidades, e quando cabível,  sem prejuízo do  ressar-
cimento  dos  danos  causados  à Administração e das demais cominações legais.

3.1.  Para efeito de aplicação das penas de advertência e de multa, às infrações são
atribuídos graus, conforme a tabela a seguir:

ITEM EVENTO PENALIDADE

1 Atraso  injustificado  de  até  5  (cinco)  dias  corridos  na
entrega de até 5% do total dos produtos previstos. 

Advertência

2 Atraso injustificado na entrega dos produtos, limitado a 20
(vinte) dias corridos, com a ressalva do percentual previsto
no item 1 desta tabela.

Multa conforme
abaixo, com M = 1 

3 Atraso injustificado na entrega dos produtos, por mais de
20 (vinte) dias corridos.  

Multa conforme
abaixo, com M = 1,5 

4

Atraso  na  substituição  dos  produtos  em decorrência  de
rejeição no recebimento definitivo ou devido a prestação
de garantia,  de até 5 (cinco) dias  corridos,  limitada a 1
(uma) ocorrência. 

Advertência

5 Atraso  na  substituição  dos  produtos  em decorrência  de
rejeição no recebimento definitivo ou devido a prestação
de garantia, com a ressalva do item 4 desta tabela.

Multa = 5% do valor
dos produtos a serem

substituídos x
quantidade de dias

corridos em atraso na
substituição. 

6 Deixar de cumprir  determinação formal ou instrução dos
fiscais ou Comissão de Recebimento, por ocorrência. 

Multa de 0,02% por
dia sobre o valor total
do contrato, por ocor-

rência.
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7

Atraso injustificado na entrega do Relatório de Testes junto
ao IPT, de que trata o item 67 do Termo de Referência -
Anexo I do Edital da Licitação e das declarações constantes
do item 55 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da
Licitação, limitado a 15 (quinze) dias corridos. 

Multa de 0,3% sobre o
valor total do

contrato, por dia de
atraso 

8

Deixar  de  informar,  injustificadamente,  o  nome  do
responsável, os contatos de telefone, endereço eletrônico
ou outro meio hábil para comunicação com o Contratante,
limitado  a  10  (dez)  dias  corridos  do  prazo  máximo
estabelecido no item 54 do Termo de Referência - Anexo I
do Edital da Licitação. 

Advertência

9

Deixar  de  informar,  injustificadamente,  o  nome  do
responsável, os contatos de telefone, endereço eletrônico
ou outro meio hábil para comunicação com o Contratante,
por  mais  de  10  (dez)  dias  corridos  contados  do  prazo
máximo estabelecido no item 54 do Termo de Referência -
Anexo I do Edital da Licitação. 

Multa de 0,02% por
dia sobre o valor total

do contrato

10

Deixar de entregar a declaração prevista no item 56 do
Termo  de  Referência  -  Anexo  I  do  Edital  da  Licitação,
limitado  a  10  (dez)  dias  corridos  do  prazo  máximo
estabelecido no citado item. 

Advertência

11

Deixar de entregar a declaração prevista no item 56 do
Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação, por
mais  de  10  (dez)  dias  corridos  do  prazo  máximo
estabelecido no citado item. 

Multa de 0,02% por
dia sobre o valor total

do contrato 

Fórmula de multa:
VM = (TUN/TUC) * AV * M * 0,005 * VTC
TUN = Total de unidades não entregues

AV = Atraso verificado

TUC = Total de unidades previstas na entrega
M = Multiplicador

VTC = Valor total do contrato
VM = Valor da multa 

4. Haverá a inexecução total do contrato caso haja atraso injustificado acima de 15 (quin-
ze) dias corridos na entrega do Relatório de Testes das Embalagens junto ao IPT, de que trata o item
68 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.    

5. Haverá a inexecução parcial do contrato caso haja a reprovação das amostras apresenta-
das pela CONTRATADA, com base no relatório elaborado pelo IPT e na análise da equipe técnica pre-
vista No Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.  

6. Ultrapassado o limite máximo de aplicação de mora prevista na "Tabela de Infrações", a
Administração poderá optar por uma das seguintes hipóteses:

6.1.  Presente o interesse público, após decorrido o prazo previsto no item 2 da tabela,
aceitar o objeto mediante justificativa com aplicação apenas da multa de mora. A aceita-
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ção do objeto somente será possível mediante demonstração nos autos de que sua recu-
sa causará preju zo à Administração. ı́
6.2. Entregue apenas parte do objeto, não aceitar o restante e rescindir o contrato. Neste
caso, será configurada a inexecução parcial do contrato sem prejuízo das demais conse-
quências previstas em lei e no instrumento contratual.

7. Caso a CONTRATADA não entregue o objeto após decorridos 30 dias de atraso, poderá
ser recusado configurando-se, nesta hipótese, a inexecução parcial do contrato, com as consequên-
cias previstas em lei, no ato convocatório e no instrumento contratual. 

8. A multa de mora não será cumulada com a multa proveniente de inexecução total ou
parcial pela mesma infração. As multas de mora que já tiverem sido quitadas poderão ter seu valor
abatido do montante apurado da multa por inexecução total ou parcial, desde que decorrentes da
mesma infração/ocorrência.

9.  Na apuração das penalidades previstas nesta Cláusula a autoridade competente poderá
considerar, além das previsões legais, contratuais e dos Princ pios da Administração Pública, as seı́ -
guintes circunstâncias: 

9.1. a natureza e a gravidade da infração contratual;

9.2. o dano que o cometimento da infração  ocasionar  à Administração;

9.3. a vantagem auferida pela CONTRATADA em virtude da infração;

9.4. as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes;

9.5. os antecedentes da CONTRATADA.

10. Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e
condições especificados no §1º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993, em caráter excepcional, sem efeito
suspensivo,  devendo a solicitação ser encaminhada por escrito com antecedência mínima de 3
(três) dias úteis do seu vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela CON-
TRATADA, ficando a aceitação da justificativa a critério do TRE/AL.

10.1 O prazo m nimo de antecedência acima pode ser reduzido para as situações imı́ -
previs veis que impeçam o cumprimento da obrigação no prazo ajustado. ı́

11. Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 (cin-
co) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada auto-
maticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o art. 86 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros mora-
tórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

12. O CONTRATANTE promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
à CONTRATADA.

13. O período de atraso será contado em dias corridos, salvo disposição contrária.

14. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes,
respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e demais normas reguladoras da matéria,
em especial as Leis nº  8.666/93 e nº   10.520/2002,   aplicando-lhe,   quando   for   o  caso, supleti -
vamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.

15. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa
de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
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Dos atos administrativos concernentes ao presente contrato cabe recurso nos termos do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DEZ - DA RESCISÃO

O  CONTRATANTE  poderá  rescindir  o  presente  contrato,  sem  prejuízo  das  penalidades
contratuais ou legais, no caso de inexecução total ou parcial ou nos demais previstos no art. 78
da Lei  nº  8.666/1993,  e  ainda,  em caso de  descumprimento  das  condições  de  habilitação  e
qualificação legalmente exigidas, assim como das condições constantes deste instrumento e da
proposta.

CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES

O presente contrato poderá  ser alterado na ocorrência  de  qualquer das hipóteses previstas
no art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

CLÁUSULA DOZE - DA VIGÊNCIA E DA DURAÇÃO

O presente contrato terá vigência a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União
e duração de 12 (doze) meses.

 

CLÁUSULA TREZE - DO FORO 

O foro da Seção Judiciária da Justiça Federal em Maceió/AL é o competente para solucionar
qualquer questão relativa ao presente contrato.

CLÁUSULA QUARTORZE - DA PUBLICIDADE

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, conforme o disposto
no  art.  61,  parágrafo  único,  da Lei  nº  8.666/1993,  correndo  as  despesas  por  conta  do
CONTRATANTE.

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em duas
vias de igual teor e forma para todos os fins de direito.

Maceió/AL, 05 de maio de 2022

Pelo contratante:

Desembargador Otávio Leão Praxedes

PRESIDENTE

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

DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2022.

À COMAP,

Sra. Coordenadora,

Encaminho, para fins de Check list, o Contrato nº 16/2022, evento SEI nº 1059699. 

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ISABELLY SILVA ALVES, Estagiário(a), em
05/05/2022, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 05/05/2022, às 16:22, 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
1059704 e o código CRC 06826812.

0002685-07.2022.6.02.8000 1059704v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2022.

À COFIN,

Para emissão da Nota de Empenho correspondente ao Contrato minutado no PA SEI
Nº 0002685-07.2022.6.02.8000 para o qual foi reservado o nº 16/2022. 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ISABELLY SILVA ALVES, Estagiário(a), em
05/05/2022, às 15:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 05/05/2022, às 16:22, 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
1059710 e o código CRC 98023B01.

0002685-07.2022.6.02.8000 1059710v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2022.
À SGO, Para emissão da Nota de Empenho

correspondente.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador Substituto, em 05/05/2022, às 16:20, 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
1059799 e o código CRC 89DB595C.

0002685-07.2022.6.02.8000 1059799v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 273/2022 - RO 541.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 05/05/2022, às 18:46, 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
1059910 e o código CRC 3990C5ED.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2022.
À SAD
 
Sr. Secretário,
 
Diante da informação constante no evento (1059910),

registro minha assinatura na nota de empenho 2022NE273,
remetendo para igual procedimento e posterior juntada aos autos.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Coordenador Substituto, em 05/05/2022, às 19:24, 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
1060059 e o código CRC BE925D95.
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  06/05/2022 10:56
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 NE 273

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167864 0100000000 339030 70291 UEL SUPRIM

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

05/05/2022 Ordinário 0002685-07.2022.6.02 - 27.828,90

46.120.820/0001-18 REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS S.A.

22CT0016. AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL PARA URNAS.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

RUA PAPOULA, 610 - BAIRRO QUINTA DA BOA VISTA

CEP

08597-550

Município

ITAQUAQUECETUBA SP

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

06/05/2022 10:56:35
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  06/05/2022 10:56
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.828,90

Total da Lista

Subelemento 17 - MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO

001 27.828,90AQUISIÇÃO DE 5.622 BOBINAS DE PAPEL DE 60M PARA
IMPRESSORAS DAS URNAS ELETRÔNICAS, DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E PRAZOS CONSTANTES NO
EDITAL DE LICITAÇÃO TSE Nº 80/2021 E SEUS ANEXOS. Decisão nº
1513 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES (1054952).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

05/05/2022 Inclusão 5.622,00000 4,9500 27.828,90

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

06/05/2022 10:56:35

Gestor Financeiro

AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS

***.141.015-**

05/05/2022 19:21:49

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

06/05/2022 10:56:35
Operação
Alteração
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de maio de 2022.
Devolvo os autos à SLC, para juntada do termo

contratual e demais providências.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/05/2022, às 13:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1060901 e o código CRC 099B822C.

0002685-07.2022.6.02.8000 1060901v1
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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0002685-07.2022.6.02.8000

Anexo V

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1

As informações relativas ao resultado do certame, à
qualificação da futura fornecedora e do respectivo
representante (se for o caso) foram corretamente inseridas
no formulário correspondente ao contrato, publicado como
parte integrante do edital?  

  SIM  1054952 
 1059699

2
As certidões comprobatórias do estado de

regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e junto
ao FGTS da contratada foram juntadas aos autos e

estão todas válidas?
  SIM  1062692

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 12/05/2022, às 13:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1062689 e o código CRC 9786AA8E.

0002685-07.2022.6.02.8000 1062689v3
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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: 46.120.820/0001-18 DUNS®: 899678536
Razão Social: REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS S.A.
Nome Fantasia: REGISPEL
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/07/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

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

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

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 06/09/2022
FGTS 22/05/2022
Trabalhista Validade: 06/08/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 14/06/2022
Receita Municipal Validade: 26/06/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

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: 10/05/2022 17:12 de
CPF: 048.669.864-50      Nome: ANDRE LUIS CAVALCANTE GOMES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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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 maio de 2022.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 1062689, em cumprimento à Portaria
Presidência nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU.

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 10/05/2022, às 17:20, 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
1062696 e o código CRC 16E0CC63.

0002685-07.2022.6.02.8000 1062696v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de junho de 2022.
 
 
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Diante do encaminhamento do Ofício-Circular STI

nº 326/2022, 1080601, Procedimento SEI nº 0005076-
32.2022.6.02.8000, no qual nos é informado que a amostra da
bobina licitada foi aprovada pela equipe técnica do Tribunal
Superior Eleitoral, remeto os presentes autos para que,
dando-se continuidade ao presente feito, seja remetido o
Contrato nº 16/2022, 1059699, à empresa REGISPEL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOBINAS S.A..

 
Ressalto, por fim, que as certidões relacionadas na

Lista de Verificação - Anexo V, 1062689, encontram-se
válidas, tendo sido renovada a referente à regularidade do
FGTS, evento 1081802.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 03/06/2022, às 13:25, 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
1081820 e o código CRC ADC9B3BC.

Despacho COMAP 1081820         SEI 0002685-07.2022.6.02.8000 / pg. 108



0002685-07.2022.6.02.8000 1081820v1

Despacho COMAP 1081820         SEI 0002685-07.2022.6.02.8000 / pg. 109



 

PODER JUDICIÁRIO 
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Contrato nº 16/2022 
Processo nº 0002685-07.2022.6.02.8000 

 
 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A UNIÃO, ATRAVÉS DO TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS E REGISPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE BOBINAS S.A. 
 

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL, Órgão do Poder 
Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP: 57051-
090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, 
brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF 
sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa REGISPEL INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE BOBINAS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 46.120.820/0001-18, situada na  Rua 
Papoula nº 610, Bairro Quinta da Boa Vista, Itaquaquecetuba/SP, CEP: 08.597-550, fone: (11) 4646-
8300, fax: (11) 4646-8301, e-mail atendimento@regispel.com, daqui por diante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por seus diretores Humberto José das Neves Barroso, inscrito 
no  CPF sob o nº 000.587.958-20, portador do Registro Nacional de Estrangeiros nº W374980-8 e José 
Alberto Laxer, inscrito no CPF sob o nº 114.441.308-70, portador da Carteira de Identidade nº 
16.244.035-2 SSP/SP, tem justo e acordado celebrar o presente CONTRATO   DE   AQUISIÇÃO   DE   
BOBINAS DE PAPEL, sob a regência das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, de acordo com os 
Procedimentos Administrativos nº 2021.00.000003474-6  do Tribunal Superior Eleitoral – TSE e nº 
0002685-07.2022.6.02.8000 do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com o Edital do  Pregão 
Eletrônico nº  80/2021 do TSE e  mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a aquisição de 5.622 (cinco mil seiscentos e vinte 
e duas) bobinas de papel de 60m para as impressoras das urnas eletrônicas, de acordo com as 
especificações, exigências e prazos constantes no Edital da Licitação e seus Anexos, modalidade 
pregão, e proposta da CONTRATADA, que passam a fazer parte deste instrumento, 
independentemente de transcrição, no que não conflitar com as disposições do presente 
contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO 

A execução do objeto do presente contrato será realizada com o fornecimento e entrega 
dos produtos descritos em sua Cláusula Primeira, por meio do estabelecimento da 
CONTRATADA, CNPJ nº 46.120.820/0001-18, segundo as condições estabelecidas no Edital da 
Licitação, no seu Anexo I e na proposta da CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O CONTRATANTE: 

1. Prestará as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA. 
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2. Acompanhará, fiscalizará e atestará a execução contratual, bem como indi-
cará as ocorrências verificadas. 

3. Designará servidor ou comissão de servidores para fiscalizar a execução do 
objeto contratual. Acerca dos fiscais do contrato, considerar: 

3.1. Fiscal Técnico: responsável por certificar a quantidade e a conformi-
dade dos produtos entregues com o Termo de Referência - Anexo I do Edital da 
Licitação, bem como por emitir o Termo de Recebimento Definitivo - TRD; 

3.2. Fiscal Administrativo: responsável por fiscalizar o contrato quanto a san-
ções, aderência às normas, diretrizes e obrigações contratuais e emitir a Nota 
Técnica de Atesto - NTA, encaminhando os documentos necessários para liquida-
ção de despesa à unidade competente. 

4. Permitirá que os funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente identi-
ficados, tenham acesso aos locais de entrega. 

5. Recusará qualquer produto entregue em desacordo com as especificações cons-
tantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

6. Efetuará o pagamento à CONTRATADA, segundo as condições estabelecidas no 
Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obriga-se a: 

1. Executar, com observação dos prazos e exigências, as obrigações constantes no 
Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação, sendo o prazo de entrega de: 

1.1. até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir da publica-
ção do extrato do contrato no Diário Oficial da União. 

1.2. entregar as bobinas correspondentes ao contrato do TRE-AL, no Almo-
xarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Barão de Jaraguá, 
230, bairro de Jaraguá, Maceió – AL, CEP: 57.022-140, Tel: (82) 3328-1947, durante 
o seu horário normal de expediente. 

1.3. Todas as entregas deverão ser previamente agendadas por meio do 
telefone (82) 3328-1947 e/ou endereço eletrônico almoxarifado@tre-al.jus.br. 

1.4. Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de recusar de pronto o 
produto que flagrantemente não esteja em conformidade com a descrição do 
item, ressalvo o disposto no item 5 desta Cláusula. 

         2. Entregar produtos novos, não se admitindo, em hipótese alguma, o forneci-
mento de produto alternativo, reciclado, recondicionado ou recuperado. 

         3. Entregar os produtos em perfeito estado, sem marcas, amassados, arranhões 
ou outros problemas fı́sicos e acondicionadas em embalagens recicladas ou recicláveis. Todas 
as embalagens das bobinas deverão conter etiquetas de identificação do material e da quan-
tidade contida em cada uma delas, conforme item 13.21 do Termo de Referência - Anexo I do 
Edital da Licitação. 

  4. Prestar garantia, usual de mercado, do tipo "on site", em Alagoas. 

4.1. A garantia dos produtos será acionada pela abertura de chamado, por parte da 
Justiça Eleitoral, nos canais apresentados pela CONTRATADA (item 56 do Termo de 
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Referência - Anexo I do Edital da Licitação TSE) e mediante informação do número 
do contrato advindo da licitação.   

4.2. O prazo de garantia, usual de mercado, será de, no mı́nimo, 1 (um) ano, a contar 
da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo – TRD (Anexo I-II do Termo 
de Referência - Anexo I do Edital da Licitação). No caso de ocorrerem entregas par-
celadas no mesmo contrato, o prazo será contado a partir da data de emissão do 
último TRD. 

4.3. Constatando-se problemas originários de transporte ou do processo de produção, 
o fiscal técnico deverá notificar a CONTRATADA, pelos meios de acesso exigidos no 
item 56 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação, para que providencie 
a substituição do material em um prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, conta-
dos da notificação. 

4.4. O custo e a responsabilidade pelo recolhimento e entrega do produto durante o 
prazo de recebimento e de garantia serão da CONTRATADA. 

          5. Substituir, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação do CONTRA-
TANTE, os produtos rejeitados, no todo ou em parte, quando entregues em desacordo com 
as especificações, conforme item 36 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

        6. Fornecer todas os produtos dentro das especificações exigidas no Termo de Referência 
- Anexo I do Edital da Licitação. 

          7. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da execução do objeto do Termo de Re-
ferência - Anexo I do Edital da Licitação. 

         8. Informar através do e-mail splog@tre-al.jus.br, em até 10 (dez) dias corridos após a pu-
blicaça ̃o do extrato do contrato no Diário Oficial da União (DOU), o nome do responsável técnico, 
os contatos de telefone e endereço eletrônico para comunicação com o CONTRATANTE, bem como 
manter os dados atualizados durante toda a fase de execução da contratação, conforme item 54 
do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

8.1. As comunicações referentes à execuça ̃o do objeto serão realizadas através do e-mail 
informado pela CONTRATADA. 

8.2. A comunicação sera ́ considerada recebida após a confirmação de entrega automática 
encaminhada pelo Outlook, independentemente de confirmação de recebimento por 
parte da CONTRATADA, ficando sob sua responsabilidade a verificação da conta de e-mail. 

8.3. A comunicação so ́ será realizada de forma diversa quando a legislação exigir ou 
quando a CONTRATADA demonstrar ao fiscal os motivos que justifiquem a utilização de 
outra forma. 

       9. Entregar ao CONTRATANTE em até 10 (dez) dias corridos após a publicação do extrato do 
contrato no Diário Oficial da União os seguintes documentos: 

9.1. Comprovação de que a(s) empresa(s) fabricante(s) da celulose para a fabricação do 
papel e a(s) empresa(s) fabricante(s) do papel utilizado nas bobinas está(ão) regular-
mente inscrita(s) nas respectivas categorias do Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF; 

9.2. Declaração do fabricante da celulose informando a utilização de matéria prima ori-
entada pelos padrões de processo ECF e/ou TCF (livre de cloro) no branqueamento da 
celulose para produção de papel e de que possui certificação FSC, CERFLOR ou equiva-
lente; 

9.3. Declaração do fabricante do papel ratificando utilizaça ̃o da celulose fornecida pelo 
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signatário da declaraça ̃o do item anterior; 

9.4. Declaração do fabricante do papel a ser utilizado, informando o nome comercial do 
papel, atestando a vida útil mı́nima de 5 (cinco) anos antes da impressão e, também, 
que fornecerá o referido papel ao licitante; 

9.5. Declaração da Contratada de que o papel a ser submetido aos testes no IPT será o 
mesmo a ser fornecido nas bobinas. 

        10. Entregar declaração, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, após a publicação do 
extrato do contrato no DOU, formalizando a disponibilização de acesso por meio de central te-
lefônica (“0800” ou outra), sistema via web ou endereço eletrônico, com o fim de abertura dos 
chamados de substituiça ̃o/manutenção dos produtos entregues em desconformidade ou dos cha-
mados em decorrência de defeitos apresentados durante a vigência da garantia, conforme deta-
lhado no item 56 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

         11. Acatar as recomendações e determinações efetuadas pelos fiscais do contrato. 

        12. Recolher os materiais reprovados, às suas custas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos. Caso não os recolha, poderão ser descartados ou doados. 

       13. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros de-
correntes de sua culpa ou dolo na execução do objeto deste contrato.   

       14. Fazer com que seus empregados submetam-se aos regulamentos de segurança e de dis-
ciplina durante o perı́odo de permanência nas dependências do CONTRATANTE, não sendo permi-
tido o acesso dos funcionários que estejam utilizando trajes sumários (shorts, camisetas regatas, 
sem camisa ou usando chinelos de dedo). 

       15. Comunicar, por escrito, quando verificar condições inadequadas de execução do objeto 
ou a iminência de fatos que possam prejudicar a sua execução e prestar os esclarecimentos que 
forem solicitados pelos fiscais. 

      16. Manter o caráter confidencial dos dados e informações obtidos de qualquer forma ou pres-
tadas pelo CONTRATANTE, não os divulgando, copiando, fornecendo ou mencionando a terceiros, 
bem como a quaisquer pessoas ligadas direta ou indiretamente à CONTRATADA, durante e após a 
vigência do contrato. 

       17. Manter, durante a execução do contrato e durante a vigência da Ata de Registro de Preços, 
as condições de habilitação exigidas na licitaça ̃o quanto à regularidade fiscal. 

      18. Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal de Venda, a documentação que comprove a 
origem dos bens (Declaração de Importação - DI) e a quitação dos tributos de importação a eles 
referentes, quando tratar-se de bens de origem estrangeira. 

       19. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 

19.1.  A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos suportados não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem poderá onerar 
o objeto deste contrato. 

       20. Manter, durante toda a vigência contratual, o constante do item 8 do Capı́tulo VI do 
Edital da Licitação, caso o critério tenha sido utilizado como desempate na licitação, conforme 
disposto no art. 66-A da Lei nº 8.666/93. 

      21. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sendo per-
mitida a subcontratação para as atividades de entrega/transporte do objeto contratado, mediante 
solicitação formal ao CONTRATANTE e prévia anuência da equipe técnica da STI.   
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CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR CONTRATUAL 
 

1. O preço a ser pago à CONTRATADA, pelo fornecimento do objeto deste contrato, atualizado 
com o último lance ofertado e aceito no prega ̃o, é o discriminado abaixo, sendo de R$ 27.828,90 
(vinte e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa centavos) o valor total deste contrato. 

 
Item 

 
Descrição 

Unidade de 
Fornecimento 

 
Quantidade 

Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

 
1 

Bobinas para urnas 
eletrônicas (60 metros) 

 
BOBINA 

 
5.622 

 
4,95 

 
27.828,90 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

1. O pagamento do objeto do presente contrato será efetuado após o recebimento defi-
nitivo dos produtos, até o 10º (décimo) dia útil, a partir da atestação da nota fiscal pelo servidor 
responsável, com a emissão de ordem bancária para o crédito em conta-corrente da CONTRATADA, 
observada a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93. 

1.1. O atesto do objeto contratado será dado pelo fiscal administrativo, de-
signado pela autoridade competente, por meio da emissão de Nota Técnica de Atesto – 
NTA. O fiscal administrativo terá o prazo de 4 (quatro) dias úteis para emitir a NTA e re-
meter o processo à Coordenadoria Financeira - COFIN, contados do recebimento do docu-
mento fiscal,   acompanhado do Termo de Recebimento Definitivo – TRD e dos demais 
documentos exigidos para liquidação e pagamento da despesa. 

1.2. O pagamento a ser efetuado em favor da CONTRATADA estará sujeito  
a  retenção na fonte de tributos e contribuições sociais de acordo com os normativos 
legais. 

1.3. O CONTRATANTE verificará a permanência da CONTRATADA no Simples 
Nacional, conforme declaração de que trata o item 6.1 do Capítulo XII do Edital de Licita-
ção, se for o caso, mediante consulta ao Portal do Simples Nacional e anexará cópia da 
consulta ao contrato ou à documentação que deu origem ao pagamento, sem prejuízo de 
a CONTRATADA informar qualquer alteração de sua permanência no Simples Nacional. 

1.4. A CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal/fatura dos produtos 
fornecidos, segundo último lance ofertado e adjudicado no pregão após o recebimento 
definitivo do objeto. 

1.5. No caso de fornecimento de bens importados, a CONTRATADA deverá 
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal de Venda, a documentaça ̃o que comprove a 
sua origem, bem como a quitação dos tributos de importação a eles referentes. 

1.6. As notas fiscais de venda devem ser emitidas em nome do CON-
TRATANTE. Para os pedidos do TRE/AL, utilizar o CNPJ  06.015.041/0001-38 e encami-
nhar a nota fiscal juntamente com a documentação exigida no Edital para pagamento, 
à Seção de Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Rua Coronel Pedro Lima, nº 230, 
Bairro Jaraguá, CEP: 57.022-220, ou para o e-mail almoxarifado@tre-al.jus.br., se for 
eletrônica. 

1.6.1. Os dados para faturamento dos contratos dos órga ̃os partı́cipes 
serão encaminhados à CONTRATADA pelo TRE-AL, por e-mail ou ofı́cio, em até 
2 (dois) dias úteis antes da assinatura de seus respectivos contratos.   
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2. Na fase de liquidação e pagamento da despesa será verificada pela área compe-
tente a regularidade fiscal da CONTRATADA perante a Seguridade Social, Fazenda Federal (Cer-
tidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dı́vida Ativa da União fornecida pela 
Receita Federal do Brasil), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e, ainda, perante 
a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT); admitida a certidão 
positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei. 

3. O CNPJ constante da nota fiscal/fatura devera ́ ser o mesmo indicado na proposta e 

na nota de empenho. 

4. Nos casos de pagamento efetuados após 30 (trinta) dias da emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo ou da apresentação da nota fiscal, conforme o caso, desde que a CON-
TRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto,  fica convencionado que a taxa de 
compensação financeira devida pelo TRE/AL, entre o 31º (trigésimo primeiro) dia e a data da 
emissão da ordem bancária, será a seguinte: 

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  =  0,0001644  (índice  de  compensação  financeira  por dia de atraso, assim 
apurado I = (6/100)/365). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

A despesa decorrente do fornecimento objeto deste contrato correrá à conta dos créditos 
orçamentários consignados à Justiça Eleitoral no Orçamento da União, para o exercício de 2022, na 
Natureza de Despesa 33.90.30.17, na Ação Pleitos Eleitorais Nacional – 02.061.0033.4269.0001, 
compromissada pela Nota de Empenho nº 273/2022, de 05 de maio de 2022, no valor de R$  27.828,90 
(vinte e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa centavos). 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

1. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, caso a CONTRATADA descumpra total 
ou parcialmente o objeto contratado, garantida a prévia defesa e o  contraditório, ficará sujeita às 
seguintes penalidades: 

1.1. advertência; 

1.2. multa; 

1.3. impedimento de   licitar   e   contratar   com   a   União e descre-
denciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 

2. Será aplicada a penalidade descrita no subitem 1.3 à CONTRATADA que: 

2.1. ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato; 

2.2. falhar ou fraudar na execução do contrato; 
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2.2.1. para efeito de aplicação do disposto no su-
bitem 2.2 desta Cláusula, será considerada falha na execução do con-
trato os casos de inexecução total, e os de inexecução parcial que resul-
tem na rescisão contratual; 

2.3. comportar-se de modo inidôneo; 

2.4. fizer declaração falsa; ou 

2.5. cometer fraude fiscal. 

3. Com Fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, as sanções previstas nos subitens 
1.1 e 1.3 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as multas convencionais e de mora, 
podendo estas serem descontadas dos pagamentos a serem efetuados, após o encerramento do  
procedimento de apuração de penalidades, e quando cabível,  sem prejuízo do  ressarcimento  dos  
danos  causados  à Administração e das demais cominações legais. 

3.1. Para efeito de aplicação das penas de advertência e de multa, às infrações 
são atribuídos graus, conforme a tabela a seguir: 

 

ITEM EVENTO PENALIDADE 

1 Atraso injustificado de até 5 (cinco) dias corridos na entrega 
de até 5% do total dos produtos previstos. 

Advertência 

2 Atraso injustificado na entrega dos produtos, limitado a 20 
(vinte) dias corridos, com a ressalva do percentual previsto 
no item 1 desta tabela. 

Multa conforme 
abaixo, com M = 1 

3 Atraso injustificado na entrega dos produtos, por mais de 20 
(vinte) dias corridos.   

Multa conforme 
abaixo, com M = 1,5 

 

4 

Atraso na substituição dos produtos em decorrência de 
rejeiça ̃o no recebimento definitivo ou devido a prestação de 
garantia, de até 5 (cinco) dias corridos, limitada a 1 (uma) 
ocorrência. 

 

Advertência 

 

5 

 

Atraso na substituição dos produtos em decorrência de 
rejeiça ̃o no recebimento definitivo ou devido a prestação de 
garantia, com a ressalva do item 4 desta tabela. 

Multa = 5% do valor 
dos produtos a serem 

substituídos x 
quantidade de dias 

corridos em atraso na 
substituição. 

6 
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução dos 
fiscais ou Comissão de Recebimento, por ocorrência. 

Multa de 0,02% por 
dia sobre o valor total 
do contrato, por ocor-

rência. 

 

7 

Atraso injustificado na entrega do Relatório de Testes junto 
ao IPT, de que trata o item 67 do Termo de Referência - 
Anexo I do Edital da Licitação e das declaraço ̃es constantes 
do item 55 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da 
Licitação, limitado a 15 (quinze) dias corridos. 

 

Multa de 0,3% sobre o 
valor total do 

contrato, por dia de 
atraso 
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8 

Deixar de informar, injustificadamente, o nome do 
responsável, os contatos de telefone, endereço eletrônico 
ou outro meio hábil para comunicação com o Contratante, 
limitado a 10 (dez) dias corridos do prazo máximo 
estabelecido no item 54 do Termo de Referência - Anexo I do 
Edital da Licitação. 

 

 

Advertência 

 

 

9 

Deixar de informar, injustificadamente, o nome do 
responsável, os contatos de telefone, endereço eletrônico 
ou outro meio hábil para comunicação com o Contratante, 
por mais de 10 (dez) dias corridos contados do prazo 
máximo estabelecido no item 54 do Termo de Referência - 
Anexo I do Edital da Licitação. 

 
 

Multa de 0,02% por 
dia sobre o valor total 

do contrato 

 

10 

Deixar de entregar a declaração prevista no item 56 do 
Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação, limitado 
a 10 (dez) dias corridos do prazo máximo estabelecido no 
citado item. 

 

Advertência 

 

11 

Deixar de entregar a declaração prevista no item 56 do 
Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação, por 
mais de 10 (dez) dias corridos do prazo máximo 
estabelecido no citado item. 

Multa de 0,02% por 
dia sobre o valor total 

do contrato 

 

Fórmula de multa: 
VM = (TUN/TUC) * AV * M * 0,005 * VTC 
TUN = Total de unidades não entregues 

AV = Atraso verificado 

TUC = Total de unidades previstas na entrega 
M = Multiplicador 

VTC = Valor total do contrato 
VM = Valor da multa 

4. Haverá a inexecução total do contrato caso haja atraso injustificado acima de 15 (quinze) 
dias corridos na entrega do Relatório de Testes das Embalagens junto ao IPT, de que trata o item 68 
do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.     

5. Haverá a inexecução parcial do contrato caso haja a reprovação das amostras apresenta-
das pela CONTRATADA, com base no relatório elaborado pelo IPT e na análise da equipe técnica prevista 
No Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.   

6. Ultrapassado o limite máximo de aplicação de mora prevista na "Tabela de Infrações", a 
Administração poderá optar por uma das seguintes hipóteses: 

6.1. Presente o interesse público, após decorrido o prazo previsto no item 2 da 
tabela, aceitar o objeto mediante justificativa com aplicação apenas da multa de mora. A 
aceitação do objeto somente será possível mediante demonstração nos autos de que sua 
recusa causará prejuı́zo à Administração. 

6.2. Entregue apenas parte do objeto, não aceitar o restante e rescindir o contrato. 
Neste caso, será configurada a inexecução parcial do contrato sem prejuízo das demais 
consequências previstas em lei e no instrumento contratual. 

7. Caso a CONTRATADA na ̃o entregue o objeto após decorridos 30 dias de atraso, poderá ser 
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recusado configurando-se, nesta hipótese, a inexecução parcial do contrato, com as consequências 
previstas em lei, no ato convocatório e no instrumento contratual. 

8. A multa de mora não será cumulada com a multa proveniente de inexecução total ou par-
cial pela mesma infraça ̃o. As multas de mora que já tiverem sido quitadas poderão ter seu valor abatido 
do montante apurado da multa por inexecuça ̃o total ou parcial, desde que decorrentes da mesma 
infração/ocorrência. 

9.  Na apuração das penalidades previstas nesta Cláusula a autoridade competente poderá 
considerar, além das previsões legais, contratuais e dos Princı́pios da Administração Pública, as se-
guintes circunstâncias: 

9.1. a natureza e a gravidade da infração contratual; 

9.2. o dano que o cometimento da infração  ocasionar  à Administração; 

9.3. a vantagem auferida pela CONTRATADA em virtude da infração; 

9.4. as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes; 

9.5. os antecedentes da CONTRATADA. 

10.  Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e 
condições especificados no §1º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993, em caráter excepcional, sem efeito 
suspensivo, devendo a solicitação ser encaminhada por escrito com antecedência mínima de 3 (três) 
dias úteis do seu vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela CONTRATADA, 
ficando a aceitação da justificativa a critério do TRE/AL. 

10.1 O prazo mı́nimo de antecedência acima pode ser reduzido para as situações 
imprevisı́veis que impeçam o cumprimento da obrigação no prazo ajustado. 

11. Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) 
dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada automati-
camente, ou ajuizada a dívida, consoante o art. 86 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios 
de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

12. O CONTRATANTE promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à 
CONTRATADA. 

13. O período de atraso será contado em dias corridos, salvo disposição contrária. 

14. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 
respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em 
especial as Leis nº  8.666/93 e nº   10.520/2002,   aplicando-lhe,   quando   for   o  caso, supletivamente, 
os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

15. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa 
de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 

CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Dos atos administrativos concernentes ao presente contrato cabe recurso nos termos do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DEZ - DA RESCISÃO 

O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, sem prejuízo das penalidades 
contratuais ou legais, no caso de inexecução total ou parcial ou nos demais previstos no art. 78 da 
Lei nº 8.666/1993, e ainda, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação 
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legalmente exigidas, assim como das condições constantes deste instrumento e da proposta. 

 

CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES 

O presente contrato poderá  ser alterado na ocorrência  de  qualquer das hipóteses previstas no 
art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DOZE - DA VIGÊNCIA E DA DURAÇÃO 

O presente contrato terá vigência a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União 
e duração de 12 (doze) meses. 

  

CLÁUSULA TREZE - DO FORO 

O foro da Seção Judiciária da Justiça Federal em Maceió/AL é o competente para solucionar 
qualquer questão relativa ao presente contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTORZE - DA PUBLICIDADE 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, conforme o disposto 
no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, correndo as despesas por conta do CONTRATANTE. 

 

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em duas 
vias de igual teor e forma para todos os fins de direito. 

 

Maceió/AL, 06  de junho de 2022. 

 

Pelo contratante: 

 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 

PRESIDENTE 

 

 

Pela Contratada: 

 
 

Humberto José das Neves Barroso 
 
 
 
 
 

José Alberto Laxer 
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E-mail - 1081834

Data de Envio: 
  03/06/2022 13:44:29

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    atendimento@regispel.com

Assunto: 
  Contrato nº 16/2022 com o TRE/AL para assinatura

Mensagem: 
  Boa Tarde!

Segue em anexo o Contrato nº 16/2022 com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para assinatura,
preferencialmente eletrônica.

Após devolver para o email: slc@tre-al.jus.br

Em caso de impossibilidade da assinatura eletrônica, favor encaminhar duas vias assinadas para o
endereço Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, à Atenção da Seção de
Licitações e Contratos.

Atenciosamente,

Ingrid Pereira de Lima Araujo
Seção de Licitações e Contratos

Anexos:
    Contrato_1081833_16___Aquisicao_de_bobinas_de_papel___TSE___SEI_0002685_07.2022.pdf
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E-mail - 1081837

Data de Envio: 
  03/06/2022 13:49:29

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    atendimento@regispel.com
    gislene@regispel.com

Assunto: 
  Contrato nº 16/2022 com o TRE/AL para assinatura

Mensagem: 
  Boa Tarde!

Segue em anexo o Contrato nº 16/2022 com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para assinatura,
preferencialmente eletrônica.

Após devolver para o email: slc@tre-al.jus.br

Em caso de impossibilidade da assinatura eletrônica, favor encaminhar duas vias assinadas para o
endereço Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, à Atenção da Seção de
Licitações e Contratos.

Atenciosamente,

Ingrid Pereira de Lima Araujo
Seção de Licitações e Contratos

Anexos:
    Contrato_1081833_16___Aquisicao_de_bobinas_de_papel___TSE___SEI_0002685_07.2022.pdf
    E_mail_1081834.html
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E-mail - 1098808

Data de Envio: 
  04/07/2022 17:13:21

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    atendimento@regispel.com

Assunto: 
  Contrato nº 16/2022 - TRE/AL e REGISPEL

Mensagem: 
  
Prezados (as), 

Segue em anexo o Contrato nº 16/2022 a ser celebrado com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para
assinatura, preferencialmente eletrônica. 

Após, devolver para os dois emails a seguir: slc@tre-al.jus.br e isabellya15@hotmail.com

Em caso de impossibilidade da assinatura eletrônica, favor encaminhar duas vias assinadas para o
endereço Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP: 57051-090, Maceió/AL, à Atenção da Seção de
Licitações e Contratos.

Atenciosamente,

Isabelly Silva Alves 
Estagiária da Seção de Licitações e Contratos do TRE-AL 
(82) 2122-7764/7765 

Anexos:
    Contrato_1081833_16___Aquisicao_de_bobinas_de_papel___TSE___SEI_0002685_07.2022.pdf
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Contrato nº 16/2022 
Processo nº 0002685-07.2022.6.02.8000 

 
 
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL QUE ENTRE 
SI CELEBRAM A UNIÃO, ATRAVÉS DO TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS E REGISPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
DE BOBINAS S.A. 
 

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL, Órgão do Poder 
Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP: 57051-
090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representado seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, 
brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF 
sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa REGISPEL INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE BOBINAS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n° 46.120.820/0001-18, situada na  Rua 
Papoula nº 610, Bairro Quinta da Boa Vista, Itaquaquecetuba/SP, CEP: 08.597-550, fone: (11) 4646-
8300, fax: (11) 4646-8301, e-mail atendimento@regispel.com, daqui por diante denominada 
CONTRATADA, neste ato representada por seus diretores Humberto José das Neves Barroso, inscrito 
no  CPF sob o nº 000.587.958-20, portador do Registro Nacional de Estrangeiros nº W374980-8 e José 
Alberto Laxer, inscrito no CPF sob o nº 114.441.308-70, portador da Carteira de Identidade nº 
16.244.035-2 SSP/SP, tem justo e acordado celebrar o presente CONTRATO   DE   AQUISIÇÃO   DE   
BOBINAS DE PAPEL, sob a regência das Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, de acordo com os 
Procedimentos Administrativos nº 2021.00.000003474-6  do Tribunal Superior Eleitoral – TSE e nº 
0002685-07.2022.6.02.8000 do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com o Edital do  Pregão 
Eletrônico nº  80/2021 do TSE e  mediante as seguintes cláusulas e condições: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente contrato tem por objeto a aquisição de 5.622 (cinco mil seiscentos e vinte 
e duas) bobinas de papel de 60m para as impressoras das urnas eletrônicas, de acordo com as 
especificações, exigências e prazos constantes no Edital da Licitação e seus Anexos, modalidade 
pregão, e proposta da CONTRATADA, que passam a fazer parte deste instrumento, 
independentemente de transcrição, no que não conflitar com as disposições do presente 
contrato. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO 

A execução do objeto do presente contrato será realizada com o fornecimento e entrega 
dos produtos descritos em sua Cláusula Primeira, por meio do estabelecimento da 
CONTRATADA, CNPJ nº 46.120.820/0001-18, segundo as condições estabelecidas no Edital da 
Licitação, no seu Anexo I e na proposta da CONTRATADA. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

O CONTRATANTE: 

1. Prestará as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA. 
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2. Acompanhará, fiscalizará e atestará a execução contratual, bem como indi-
cará as ocorrências verificadas. 

3. Designará servidor ou comissão de servidores para fiscalizar a execução do 
objeto contratual. Acerca dos fiscais do contrato, considerar: 

3.1. Fiscal Técnico: responsável por certificar a quantidade e a conformi-
dade dos produtos entregues com o Termo de Referência - Anexo I do Edital da 
Licitação, bem como por emitir o Termo de Recebimento Definitivo - TRD; 

3.2. Fiscal Administrativo: responsável por fiscalizar o contrato quanto a san-
ções, aderência às normas, diretrizes e obrigações contratuais e emitir a Nota 
Técnica de Atesto - NTA, encaminhando os documentos necessários para liquida-
ção de despesa à unidade competente. 

4. Permitirá que os funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente identi-
ficados, tenham acesso aos locais de entrega. 

5. Recusará qualquer produto entregue em desacordo com as especificações cons-
tantes do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

6. Efetuará o pagamento à CONTRATADA, segundo as condições estabelecidas no 
Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA obriga-se a: 

1. Executar, com observação dos prazos e exigências, as obrigações constantes no 
Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação, sendo o prazo de entrega de: 

1.1. até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados a partir da publica-
ção do extrato do contrato no Diário Oficial da União. 

1.2. entregar as bobinas correspondentes ao contrato do TRE-AL, no Almo-
xarifado do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado na Rua Barão de Jaraguá, 
230, bairro de Jaraguá, Maceió – AL, CEP: 57.022-140, Tel: (82) 3328-1947, durante 
o seu horário normal de expediente. 

1.3. Todas as entregas deverão ser previamente agendadas por meio do 
telefone (82) 3328-1947 e/ou endereço eletrônico almoxarifado@tre-al.jus.br. 

1.4. Ao CONTRATANTE fica reservado o direito de recusar de pronto o 
produto que flagrantemente não esteja em conformidade com a descrição do 
item, ressalvo o disposto no item 5 desta Cláusula. 

         2. Entregar produtos novos, não se admitindo, em hipótese alguma, o forneci-
mento de produto alternativo, reciclado, recondicionado ou recuperado. 

         3. Entregar os produtos em perfeito estado, sem marcas, amassados, arranhões 
ou outros problemas fı́sicos e acondicionadas em embalagens recicladas ou recicláveis. Todas 
as embalagens das bobinas deverão conter etiquetas de identificação do material e da quan-
tidade contida em cada uma delas, conforme item 13.21 do Termo de Referência - Anexo I do 
Edital da Licitação. 

  4. Prestar garantia, usual de mercado, do tipo "on site", em Alagoas. 

4.1. A garantia dos produtos será acionada pela abertura de chamado, por parte da 
Justiça Eleitoral, nos canais apresentados pela CONTRATADA (item 56 do Termo de 
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Referência - Anexo I do Edital da Licitação TSE) e mediante informação do número 
do contrato advindo da licitação.   

4.2. O prazo de garantia, usual de mercado, será de, no mı́nimo, 1 (um) ano, a contar 
da data da emissão do Termo de Recebimento Definitivo – TRD (Anexo I-II do Termo 
de Referência - Anexo I do Edital da Licitação). No caso de ocorrerem entregas par-
celadas no mesmo contrato, o prazo será contado a partir da data de emissão do 
último TRD. 

4.3. Constatando-se problemas originários de transporte ou do processo de produção, 
o fiscal técnico deverá notificar a CONTRATADA, pelos meios de acesso exigidos no 
item 56 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação, para que providencie 
a substituição do material em um prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, conta-
dos da notificação. 

4.4. O custo e a responsabilidade pelo recolhimento e entrega do produto durante o 
prazo de recebimento e de garantia serão da CONTRATADA. 

          5. Substituir, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar da notificação do CONTRA-
TANTE, os produtos rejeitados, no todo ou em parte, quando entregues em desacordo com 
as especificações, conforme item 36 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

        6. Fornecer todas os produtos dentro das especificações exigidas no Termo de Referência 
- Anexo I do Edital da Licitação. 

          7. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da execução do objeto do Termo de Re-
ferência - Anexo I do Edital da Licitação. 

         8. Informar através do e-mail splog@tre-al.jus.br, em até 10 (dez) dias corridos após a pu-
blicaça ̃o do extrato do contrato no Diário Oficial da União (DOU), o nome do responsável técnico, 
os contatos de telefone e endereço eletrônico para comunicação com o CONTRATANTE, bem como 
manter os dados atualizados durante toda a fase de execução da contratação, conforme item 54 
do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

8.1. As comunicações referentes à execuça ̃o do objeto serão realizadas através do e-mail 
informado pela CONTRATADA. 

8.2. A comunicação sera ́ considerada recebida após a confirmação de entrega automática 
encaminhada pelo Outlook, independentemente de confirmação de recebimento por 
parte da CONTRATADA, ficando sob sua responsabilidade a verificação da conta de e-mail. 

8.3. A comunicação so ́ será realizada de forma diversa quando a legislação exigir ou 
quando a CONTRATADA demonstrar ao fiscal os motivos que justifiquem a utilização de 
outra forma. 

       9. Entregar ao CONTRATANTE em até 10 (dez) dias corridos após a publicação do extrato do 
contrato no Diário Oficial da União os seguintes documentos: 

9.1. Comprovação de que a(s) empresa(s) fabricante(s) da celulose para a fabricação do 
papel e a(s) empresa(s) fabricante(s) do papel utilizado nas bobinas está(ão) regular-
mente inscrita(s) nas respectivas categorias do Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF; 

9.2. Declaração do fabricante da celulose informando a utilização de matéria prima ori-
entada pelos padrões de processo ECF e/ou TCF (livre de cloro) no branqueamento da 
celulose para produção de papel e de que possui certificação FSC, CERFLOR ou equiva-
lente; 

9.3. Declaração do fabricante do papel ratificando utilizaça ̃o da celulose fornecida pelo 
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signatário da declaraça ̃o do item anterior; 

9.4. Declaração do fabricante do papel a ser utilizado, informando o nome comercial do 
papel, atestando a vida útil mı́nima de 5 (cinco) anos antes da impressão e, também, 
que fornecerá o referido papel ao licitante; 

9.5. Declaração da Contratada de que o papel a ser submetido aos testes no IPT será o 
mesmo a ser fornecido nas bobinas. 

        10. Entregar declaração, no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, após a publicação do 
extrato do contrato no DOU, formalizando a disponibilização de acesso por meio de central te-
lefônica (“0800” ou outra), sistema via web ou endereço eletrônico, com o fim de abertura dos 
chamados de substituiça ̃o/manutenção dos produtos entregues em desconformidade ou dos cha-
mados em decorrência de defeitos apresentados durante a vigência da garantia, conforme deta-
lhado no item 56 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação. 

         11. Acatar as recomendações e determinações efetuadas pelos fiscais do contrato. 

        12. Recolher os materiais reprovados, às suas custas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos. Caso não os recolha, poderão ser descartados ou doados. 

       13. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros de-
correntes de sua culpa ou dolo na execução do objeto deste contrato.   

       14. Fazer com que seus empregados submetam-se aos regulamentos de segurança e de dis-
ciplina durante o perı́odo de permanência nas dependências do CONTRATANTE, não sendo permi-
tido o acesso dos funcionários que estejam utilizando trajes sumários (shorts, camisetas regatas, 
sem camisa ou usando chinelos de dedo). 

       15. Comunicar, por escrito, quando verificar condições inadequadas de execução do objeto 
ou a iminência de fatos que possam prejudicar a sua execução e prestar os esclarecimentos que 
forem solicitados pelos fiscais. 

      16. Manter o caráter confidencial dos dados e informações obtidos de qualquer forma ou pres-
tadas pelo CONTRATANTE, não os divulgando, copiando, fornecendo ou mencionando a terceiros, 
bem como a quaisquer pessoas ligadas direta ou indiretamente à CONTRATADA, durante e após a 
vigência do contrato. 

       17. Manter, durante a execução do contrato e durante a vigência da Ata de Registro de Preços, 
as condições de habilitação exigidas na licitaça ̃o quanto à regularidade fiscal. 

      18. Apresentar, juntamente com a Nota Fiscal de Venda, a documentação que comprove a 
origem dos bens (Declaração de Importação - DI) e a quitação dos tributos de importação a eles 
referentes, quando tratar-se de bens de origem estrangeira. 

       19. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes desta contratação. 

19.1.  A inadimplência da CONTRATADA com referência aos encargos suportados não 
transfere a responsabilidade por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem poderá onerar 
o objeto deste contrato. 

       20. Manter, durante toda a vigência contratual, o constante do item 8 do Capı́tulo VI do 
Edital da Licitação, caso o critério tenha sido utilizado como desempate na licitação, conforme 
disposto no art. 66-A da Lei nº 8.666/93. 

      21. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato, sendo per-
mitida a subcontratação para as atividades de entrega/transporte do objeto contratado, mediante 
solicitação formal ao CONTRATANTE e prévia anuência da equipe técnica da STI.   
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CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR CONTRATUAL 
 

1. O preço a ser pago à CONTRATADA, pelo fornecimento do objeto deste contrato, atualizado 
com o último lance ofertado e aceito no prega ̃o, é o discriminado abaixo, sendo de R$ 27.828,90 
(vinte e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa centavos) o valor total deste contrato. 

 
Item 

 
Descrição 

Unidade de 
Fornecimento 

 
Quantidade 

Valor 
Unitário 

(R$) 

Valor 
Total (R$) 

 
1 

Bobinas para urnas 
eletrônicas (60 metros) 

 
BOBINA 

 
5.622 

 
4,95 

 
27.828,90 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO 

1. O pagamento do objeto do presente contrato será efetuado após o recebimento defi-
nitivo dos produtos, até o 10º (décimo) dia útil, a partir da atestação da nota fiscal pelo servidor 
responsável, com a emissão de ordem bancária para o crédito em conta-corrente da CONTRATADA, 
observada a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei nº 8.666/93. 

1.1. O atesto do objeto contratado será dado pelo fiscal administrativo, de-
signado pela autoridade competente, por meio da emissão de Nota Técnica de Atesto – 
NTA. O fiscal administrativo terá o prazo de 4 (quatro) dias úteis para emitir a NTA e re-
meter o processo à Coordenadoria Financeira - COFIN, contados do recebimento do docu-
mento fiscal,   acompanhado do Termo de Recebimento Definitivo – TRD e dos demais 
documentos exigidos para liquidação e pagamento da despesa. 

1.2. O pagamento a ser efetuado em favor da CONTRATADA estará sujeito  
a  retenção na fonte de tributos e contribuições sociais de acordo com os normativos 
legais. 

1.3. O CONTRATANTE verificará a permanência da CONTRATADA no Simples 
Nacional, conforme declaração de que trata o item 6.1 do Capítulo XII do Edital de Licita-
ção, se for o caso, mediante consulta ao Portal do Simples Nacional e anexará cópia da 
consulta ao contrato ou à documentação que deu origem ao pagamento, sem prejuízo de 
a CONTRATADA informar qualquer alteração de sua permanência no Simples Nacional. 

1.4. A CONTRATADA deverá apresentar a nota fiscal/fatura dos produtos 
fornecidos, segundo último lance ofertado e adjudicado no pregão após o recebimento 
definitivo do objeto. 

1.5. No caso de fornecimento de bens importados, a CONTRATADA deverá 
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal de Venda, a documentaça ̃o que comprove a 
sua origem, bem como a quitação dos tributos de importação a eles referentes. 

1.6. As notas fiscais de venda devem ser emitidas em nome do CON-
TRATANTE. Para os pedidos do TRE/AL, utilizar o CNPJ  06.015.041/0001-38 e encami-
nhar a nota fiscal juntamente com a documentação exigida no Edital para pagamento, 
à Seção de Almoxarifado do TRE/AL, localizada na Rua Coronel Pedro Lima, nº 230, 
Bairro Jaraguá, CEP: 57.022-220, ou para o e-mail almoxarifado@tre-al.jus.br., se for 
eletrônica. 

1.6.1. Os dados para faturamento dos contratos dos órga ̃os partı́cipes 
serão encaminhados à CONTRATADA pelo TRE-AL, por e-mail ou ofı́cio, em até 
2 (dois) dias úteis antes da assinatura de seus respectivos contratos.   
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2. Na fase de liquidação e pagamento da despesa será verificada pela área compe-
tente a regularidade fiscal da CONTRATADA perante a Seguridade Social, Fazenda Federal (Cer-
tidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dı́vida Ativa da União fornecida pela 
Receita Federal do Brasil), o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e, ainda, perante 
a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT); admitida a certidão 
positiva com efeito de negativa ou outra equivalente na forma da lei. 

3. O CNPJ constante da nota fiscal/fatura devera ́ ser o mesmo indicado na proposta e 

na nota de empenho. 

4. Nos casos de pagamento efetuados após 30 (trinta) dias da emissão do Termo de 
Recebimento Definitivo ou da apresentação da nota fiscal, conforme o caso, desde que a CON-
TRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto,  fica convencionado que a taxa de 
compensação financeira devida pelo TRE/AL, entre o 31º (trigésimo primeiro) dia e a data da 
emissão da ordem bancária, será a seguinte: 

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  =  0,0001644  (índice  de  compensação  financeira  por dia de atraso, assim 
apurado I = (6/100)/365). 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS 

A despesa decorrente do fornecimento objeto deste contrato correrá à conta dos créditos 
orçamentários consignados à Justiça Eleitoral no Orçamento da União, para o exercício de 2022, na 
Natureza de Despesa 33.90.30.17, na Ação Pleitos Eleitorais Nacional – 02.061.0033.4269.0001, 
compromissada pela Nota de Empenho nº 273/2022, de 05 de maio de 2022, no valor de R$  27.828,90 
(vinte e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa centavos). 

 

CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

1. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, caso a CONTRATADA descumpra total 
ou parcialmente o objeto contratado, garantida a prévia defesa e o  contraditório, ficará sujeita às 
seguintes penalidades: 

1.1. advertência; 

1.2. multa; 

1.3. impedimento de   licitar   e   contratar   com   a   União e descre-
denciamento no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos. 

2. Será aplicada a penalidade descrita no subitem 1.3 à CONTRATADA que: 

2.1. ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato; 

2.2. falhar ou fraudar na execução do contrato; 
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2.2.1. para efeito de aplicação do disposto no su-
bitem 2.2 desta Cláusula, será considerada falha na execução do con-
trato os casos de inexecução total, e os de inexecução parcial que resul-
tem na rescisão contratual; 

2.3. comportar-se de modo inidôneo; 

2.4. fizer declaração falsa; ou 

2.5. cometer fraude fiscal. 

3. Com Fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, as sanções previstas nos subitens 
1.1 e 1.3 poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com as multas convencionais e de mora, 
podendo estas serem descontadas dos pagamentos a serem efetuados, após o encerramento do  
procedimento de apuração de penalidades, e quando cabível,  sem prejuízo do  ressarcimento  dos  
danos  causados  à Administração e das demais cominações legais. 

3.1. Para efeito de aplicação das penas de advertência e de multa, às infrações 
são atribuídos graus, conforme a tabela a seguir: 

 

ITEM EVENTO PENALIDADE 

1 Atraso injustificado de até 5 (cinco) dias corridos na entrega 
de até 5% do total dos produtos previstos. 

Advertência 

2 Atraso injustificado na entrega dos produtos, limitado a 20 
(vinte) dias corridos, com a ressalva do percentual previsto 
no item 1 desta tabela. 

Multa conforme 
abaixo, com M = 1 

3 Atraso injustificado na entrega dos produtos, por mais de 20 
(vinte) dias corridos.   

Multa conforme 
abaixo, com M = 1,5 

 

4 

Atraso na substituição dos produtos em decorrência de 
rejeiça ̃o no recebimento definitivo ou devido a prestação de 
garantia, de até 5 (cinco) dias corridos, limitada a 1 (uma) 
ocorrência. 

 

Advertência 

 

5 

 

Atraso na substituição dos produtos em decorrência de 
rejeiça ̃o no recebimento definitivo ou devido a prestação de 
garantia, com a ressalva do item 4 desta tabela. 

Multa = 5% do valor 
dos produtos a serem 

substituídos x 
quantidade de dias 

corridos em atraso na 
substituição. 

6 
Deixar de cumprir determinação formal ou instrução dos 
fiscais ou Comissão de Recebimento, por ocorrência. 

Multa de 0,02% por 
dia sobre o valor total 
do contrato, por ocor-

rência. 

 

7 

Atraso injustificado na entrega do Relatório de Testes junto 
ao IPT, de que trata o item 67 do Termo de Referência - 
Anexo I do Edital da Licitação e das declaraço ̃es constantes 
do item 55 do Termo de Referência - Anexo I do Edital da 
Licitação, limitado a 15 (quinze) dias corridos. 

 

Multa de 0,3% sobre o 
valor total do 

contrato, por dia de 
atraso 
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8 

Deixar de informar, injustificadamente, o nome do 
responsável, os contatos de telefone, endereço eletrônico 
ou outro meio hábil para comunicação com o Contratante, 
limitado a 10 (dez) dias corridos do prazo máximo 
estabelecido no item 54 do Termo de Referência - Anexo I do 
Edital da Licitação. 

 

 

Advertência 

 

 

9 

Deixar de informar, injustificadamente, o nome do 
responsável, os contatos de telefone, endereço eletrônico 
ou outro meio hábil para comunicação com o Contratante, 
por mais de 10 (dez) dias corridos contados do prazo 
máximo estabelecido no item 54 do Termo de Referência - 
Anexo I do Edital da Licitação. 

 
 

Multa de 0,02% por 
dia sobre o valor total 

do contrato 

 

10 

Deixar de entregar a declaração prevista no item 56 do 
Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação, limitado 
a 10 (dez) dias corridos do prazo máximo estabelecido no 
citado item. 

 

Advertência 

 

11 

Deixar de entregar a declaração prevista no item 56 do 
Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação, por 
mais de 10 (dez) dias corridos do prazo máximo 
estabelecido no citado item. 

Multa de 0,02% por 
dia sobre o valor total 

do contrato 

 

Fórmula de multa: 
VM = (TUN/TUC) * AV * M * 0,005 * VTC 
TUN = Total de unidades não entregues 

AV = Atraso verificado 

TUC = Total de unidades previstas na entrega 
M = Multiplicador 

VTC = Valor total do contrato 
VM = Valor da multa 

4. Haverá a inexecução total do contrato caso haja atraso injustificado acima de 15 (quinze) 
dias corridos na entrega do Relatório de Testes das Embalagens junto ao IPT, de que trata o item 68 
do Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.     

5. Haverá a inexecução parcial do contrato caso haja a reprovação das amostras apresenta-
das pela CONTRATADA, com base no relatório elaborado pelo IPT e na análise da equipe técnica prevista 
No Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação.   

6. Ultrapassado o limite máximo de aplicação de mora prevista na "Tabela de Infrações", a 
Administração poderá optar por uma das seguintes hipóteses: 

6.1. Presente o interesse público, após decorrido o prazo previsto no item 2 da 
tabela, aceitar o objeto mediante justificativa com aplicação apenas da multa de mora. A 
aceitação do objeto somente será possível mediante demonstração nos autos de que sua 
recusa causará prejuı́zo à Administração. 

6.2. Entregue apenas parte do objeto, não aceitar o restante e rescindir o contrato. 
Neste caso, será configurada a inexecução parcial do contrato sem prejuízo das demais 
consequências previstas em lei e no instrumento contratual. 

7. Caso a CONTRATADA na ̃o entregue o objeto após decorridos 30 dias de atraso, poderá ser 
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recusado configurando-se, nesta hipótese, a inexecução parcial do contrato, com as consequências 
previstas em lei, no ato convocatório e no instrumento contratual. 

8. A multa de mora não será cumulada com a multa proveniente de inexecução total ou par-
cial pela mesma infraça ̃o. As multas de mora que já tiverem sido quitadas poderão ter seu valor abatido 
do montante apurado da multa por inexecuça ̃o total ou parcial, desde que decorrentes da mesma 
infração/ocorrência. 

9.  Na apuração das penalidades previstas nesta Cláusula a autoridade competente poderá 
considerar, além das previsões legais, contratuais e dos Princı́pios da Administração Pública, as se-
guintes circunstâncias: 

9.1. a natureza e a gravidade da infração contratual; 

9.2. o dano que o cometimento da infração  ocasionar  à Administração; 

9.3. a vantagem auferida pela CONTRATADA em virtude da infração; 

9.4. as circunstâncias gerais agravantes e atenuantes; 

9.5. os antecedentes da CONTRATADA. 

10.  Os prazos de adimplemento das obrigações contratadas admitem prorrogação nos casos e 
condições especificados no §1º do art. 57 da Lei nº 8.666/1993, em caráter excepcional, sem efeito 
suspensivo, devendo a solicitação ser encaminhada por escrito com antecedência mínima de 3 (três) 
dias úteis do seu vencimento, anexando-se documento comprobatório do alegado pela CONTRATADA, 
ficando a aceitação da justificativa a critério do TRE/AL. 

10.1 O prazo mı́nimo de antecedência acima pode ser reduzido para as situações 
imprevisı́veis que impeçam o cumprimento da obrigação no prazo ajustado. 

11. Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco) 
dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será descontada automati-
camente, ou ajuizada a dívida, consoante o art. 86 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios 
de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

12. O CONTRATANTE promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à 
CONTRATADA. 

13. O período de atraso será contado em dias corridos, salvo disposição contrária. 

14. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes contratantes, 
respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em 
especial as Leis nº  8.666/93 e nº   10.520/2002,   aplicando-lhe,   quando   for   o  caso, supletivamente, 
os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado. 

15. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa 
de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 

CLÁUSULA NONA - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Dos atos administrativos concernentes ao presente contrato cabe recurso nos termos do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DEZ - DA RESCISÃO 

O CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, sem prejuízo das penalidades 
contratuais ou legais, no caso de inexecução total ou parcial ou nos demais previstos no art. 78 da 
Lei nº 8.666/1993, e ainda, em caso de descumprimento das condições de habilitação e qualificação 
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legalmente exigidas, assim como das condições constantes deste instrumento e da proposta. 

 

CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES 

O presente contrato poderá  ser alterado na ocorrência  de  qualquer das hipóteses previstas no 
art. 65 da Lei nº 8.666/1993. 

 

CLÁUSULA DOZE - DA VIGÊNCIA E DA DURAÇÃO 

O presente contrato terá vigência a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União 
e duração de 12 (doze) meses. 

  

CLÁUSULA TREZE - DO FORO 

O foro da Seção Judiciária da Justiça Federal em Maceió/AL é o competente para solucionar 
qualquer questão relativa ao presente contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTORZE - DA PUBLICIDADE 

O extrato do presente contrato será publicado no Diário Oficial da União, conforme o disposto 
no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993, correndo as despesas por conta do CONTRATANTE. 

 

E por estarem assim, justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em duas 
vias de igual teor e forma para todos os fins de direito. 

 

Maceió/AL, 06  de junho de 2022. 

 

Pelo contratante: 

 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 

PRESIDENTE 

 

 

Pela Contratada: 

 
 

Humberto José das Neves Barroso 
 
 
 
 
 

José Alberto Laxer 
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E-mail - 1098857

Data de Envio: 
  04/07/2022 17:39:48

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    mariosouza@tre-al.jus.br
    presidencia@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Contrato nº 16/2022, para assinatura eletrônica do Presidente do TRE-AL

Mensagem: 
  
Prezados Colegas,

Encaminho, para assinatura eletrônica do Presidente do TRE-AL, o Contrato nº 16/2022 (Processo SEI nº
0002685-07.2022.6.02.8000), após assinatura digital da empresa.

Atenciosamente,

Isabelly Silva Alves
Estagiária da SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765

Anexos:
    Contrato_1098853_Contrato_n__16_2022___ASSINADO_PELA_EMPRESA.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de julho de 2022.
À SPLOG,
 
Informamos que recebemos nesta data, 235

volumes contendo o material listado na NF 286832(1105431),
estando os mesmos disponíveis para atesto e posterior elaboração do
TRP e NLP.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO PEIXOTO GUSMÃO, Chefe de
Seção Substituto, em 14/07/2022, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1105434 e o código CRC B173B3A3.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Nº TRD-AL.20220715.0001

 FORNECEDOR: REGISPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOBINAS S.A.

CNPJ: 46.120.820/0001-18

NOTA DE EMPENHO: 273/2022 (1060899)

ATA/CONTRATO: ARP TSE 7/2022 (1037802) e Contrato TRE-AL 16/2022 (1098853)

N.º DANFE/NOTA FISCAL: 000.286.832 - Série 1

OBJETO: 5.622 (cinco mil, seiscentos e vinte e duas) bobinas de papel para urnas eletrônicas (60 m).

Responsável(is) pelo Recebimento Definitivo (Nome, matrícula e assinatura)

Quando o valor da contratação for superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), o Termo de
Recebimento Definitivo deverá ser emitido por comissão composta por, no mínimo, 3 (três)
servidores devidamente designados para tal (Instrução Normativa TSE nº 14/217).

 Luiz Henrique de Lima Castro - Mat. 30920339

LISTA DE VERIFICAÇÃO

ANÁLISE DOS ASPECTOS FORMAIS

                                                                                         SIM NÃO

1. O material foi entregue conforme quantitativo e prazo especificados em contrato ou
nota de empenho?         X  

2. O quantitativo constante no documento fiscal está condizente com o quantitativo
previsto no contrato
ou nota de empenho?

X  

ANÁLISE DOS ASPECTOS QUALITATIVOS

1. As embalagens das bobinas foram entregues sem rasgos e/ou perfurações? X  
2. As bobinas e os tubetes possuem as dimensões exigidas contratualmente? X  
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3. As bobinas possuem o Brasão da República impresso em seu verso, conforme exigido
contratualmente? X  

4. O Brasão está nas dimensões exigidas contratualmente? X  
5. O quantitativo de bobinas por caixa coincide com o exigido em contrato? X  
6. As caixas das bobinas possuem as informações exigidas em contrato? X  

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS:

Na data de  15/07/2022, foi concluída a análise da conformidade do objeto entregue com as
especificações do Termo de Referência, quanto aos aspectos quantitativos e qualitativos. Diante
disso e dos fatos indicados no relatório de ocorrências, decide-se por

( X ) RECEBER DEFINITIVAMENTE O OBJETO

(     ) NÃO RECEBER DEFINITIVAMENTE O OBJETO

 

Documento assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DE LIMA CASTRO, Chefe
de Seção, em 15/07/2022, às 10:00, 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
1106025 e o código CRC D4D35753.

0002685-07.2022.6.02.8000 1106025v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de julho de 2022.
À SEALMOX,
(Em paralelo para a CSELE, GSTI, GSAD e GDG, para

conhecimento e eventuais providências)
 
Em 14/07/2022, através do Despacho

SEALMOX 1105434, esta seção foi notificada da chegada de 235
volumes contendo o material listado na NF 286.832 (1105431) e
solicitando-nos atesto e emissão de TRP e NLP. 

Entendemos, s.m.j, que haveria necessidade de
publicação de Portaria estabelecendo as responsabilidades atinentes
a cada unidade  relativas ao recebimento do material e que, a
exemplo de outros processos relativos a recebimento de material
para as Eleições 2022, à SPLOG caberia a emissão do TRD, como
Fiscal Técnico, atestando a conformidade quantitativa e qualitativa
do material, uma vez que o TRP deve ser emitido no momento do
recebimento da posse do material, conforme itens C.6 - 31 a 34 do
Termo de Referência TSE (1053185), conforme abaixo: 

C.6 Recebimento
31. O recebimento provisório é o ato que transmite para
a Administração a posse e a vigilância do bem e
consiste no mero recebimento dos produtos no local
designado pelo Contratante.
32. O recebimento provisório será realizado por servidor
pertencente ao quadro do Contratante, que emitirá
Termo de Recebimento Provisório (Anexo I-I deste Termo
de Referência), a ser inserido no Sistema Eletrônico de
Informações - SEI, e ser enviado imediatamente à
Fiscalizaçã o Técnica, com vistas à emissã o do Termo
de Recebimento Deϐinitivo (TRD). 
32.1. Quando o valor da contratação for superior a R$
80.000,00 (oitenta mil reais), o Termo de Recebimento
Provisório deverá ser emitido por comissão composta
por, no mıńimo, 3 (três) servidores devidamente
designados para tal (Instrução Normativa TSE nº
11/2021).
33. O recebimento definitivo implica a aceitação dos
produtos entregues ao Contratante.
34. O Fiscal Técnico terá o prazo de até 7 (sete) dias
corridos, contados da data do recebimento provisório,
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para analisar a conformidade dos produtos, emitir o
Termo de Recebimento Definitivo, a ser inserido no
Sistema Eletrônico de Informações - SEI,
e encaminhar o respectivo procedimento administrativo
imediatamente à Unidade de Gestão de Almoxarifado,
para realizar os lançamentos contábeis. O TRD
compreenderá também a verificação da conformidade
do objeto executado por meio das análises e conclusões
dos quesitos previstos no Anexo I - II deste Termo de
Referência.
 

Desta forma, no intuito de obedecer o prazo contratual
para emissão do TRD, procedemos a análise do material e atestamos
sua conformidade através do Termo de Recebimento Definitivo TRD-
AL.20220715.0001 (1106025).

Entretanto, como não localizamos portaria de designação
nos autos deste processo, com a devida vênia, solicita-se a
convalidação de emissão da TRD por parte deste servidor
e/ou designação através de Portaria com as responsabilidades
atinentes à Seção para o recebimento do referido material.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DE LIMA CASTRO, Chefe
de Seção, em 15/07/2022, às 10:02, 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
1106071 e o código CRC DBDE17F0.

0002685-07.2022.6.02.8000 1106071v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de julho de 2022.
À GSAD
Senhor secretario,
 
Em atenção ao Despacho (1106071), encaminhamos os

presentes autos para análise e deliberação sobre a Portaria
estabelecendo as responsabilidades atinentes a cada
unidade  relativas ao recebimento do material.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO PEIXOTO GUSMÃO, Chefe de
Seção Substituto, em 15/07/2022, às 10:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1106259 e o código CRC 95F0136C.

0002685-07.2022.6.02.8000 1106259v1
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26/07/2022 18:04 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=7290796 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 26/07/2022 17:51:57
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 7290796
   Data prevista de publicação: 27/07/2022
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

14747732 Extrato do Contrato n. 16-2022 (REGISPEL - Bobinas).rtf 82b09114b95d5921
15a078aefbdd5332 5,00 R$

194,60

14747733 Extrato do 2o Termo Aditivo ao Contrato n. 24-2021 (MCZ)
prorogaAAo.rtf

9a152d998f9661d3
b171814e740da27b 4,00 R$

155,68

TOTAL DO OFICIO 9,03 R$
350,28
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022072700157
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 16/2022; PA SEI TRE/AL nº 0002685-07.2022.6.02.8000; Fund. Legal:
Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002, de acordo com os Procedimentos Administrativos nº
2021.00.000003474-6 do Tribunal Superior Eleitoral - TSE e nº 0002685-07.2022.6.02.8000
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, com o Edital do Pregão Eletrônico nº 80/2021 do
TSE; Partes: a União, através do TRE/AL, e a empresa REGISPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
BOBINAS S.A, CNPJ nº 46.120.820/0001-18; Objeto: aquisição de 5.622 (cinco mil,
seiscentos e vinte e duas) bobinas de papel de 60 m para as impressoras das urnas
eletrônicas, de acordo com as especificações, exigências e prazos constantes no Edital da
Licitação e seus Anexos, modalidade pregão, e proposta da CONTRATADA. Valor total: R$
27.828,90 (vinte e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa centavos); Vigência:
12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União.
Assinatura: 08/06/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2021; Processo SEI nº 0006451-
68.2022.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, § 1º, inciso II e IV, e no art. 65, I, "b" e § 1º da
Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como na Cláusula Treze do Contrato; Partes: União,
através do TRE/AL, e a empresa MCZ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 23.202.729/0001-46; Objeto: a) prorrogação do prazo de execução e de
vigência do Contrato nº 24/2021, que trata da prestação de serviço de fornecimento e
instalação de escadas do tipo marinheiro e plataformas em estrutura de aço, por 60
(sessenta) dias; b) o acréscimo quantitativo dos serviços listados no Anexo I do aditivo.
Valor total do aditivo: R$ 34.172,83 (trinta e quatro mil, cento e setenta e dois reais e
oitenta e três centavos); Novo valor do contrato: R$ 174.172,56 (cento e setenta e quatro
mil, cento e setenta dois reais e cinquenta e seis centavos). Assinatura: 25/07/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 24/2021; Processo SEI nº 0006451-
68.2022.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, § 1º, inciso II e IV, e no art. 65, I, "b" e § 1º da
Lei nº 8.666/93 e alterações, bem como na Cláusula Treze do Contrato; Partes: União,
através do TRE/AL, e a empresa MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 23.202.729/0001-46; Objeto: a) prorrogação do prazo de execução e de
vigência do Contrato nº 24/2021, que trata da prestação de serviço de fornecimento e
instalação de escadas do tipo marinheiro e plataformas em estrutura de aço, por 60
(sessenta) dias; b) o acréscimo quantitativo dos serviços listados no Anexo I do aditivo.
Valor total do aditivo: R$ 34.172,83 (trinta e quatro mil, cento e setenta e dois reais e
oitenta e três centavos); Novo valor do contrato: R$ 174.172,56 (cento e setenta e quatro
mil, cento e setenta dois reais e cinquenta e seis centavos). Assinatura: 25/07/2022.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 17/2022, para execução indireta de prestação de serviços. PARTES: União,
através do TRE-AP e a empresa MIRANDA & MACEDO LTDA EPP (INTERFACE COMÉRCIO E
SERVIÇOS). Objeto: prestação de serviço de criação, edição e exibição de conteúdo
multimídia com organização de dados (fotos, vídeos e informações) para uso em monitor
touchscreen no Centro da Memória da justiça Eleitoral no Amapá. Valor do contrato: R$
17.000,00 (dezessete mil reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da assinatura do
contrato. Data de assinatura: 21/07/2022. Signatários: Francisco Valentim Maia,
representante do TRE/AP, e Charlison Miranda Macedo, representante da contratada.

DIRETORIA-GERAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2022 - UASG 70029

Nº Processo: 0002139-22.2022. Objeto: O objeto da presente licitação é a
escolha da proposta mais vantajosa para eventual e futura AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO (bateria para nobreak e outros), conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 69. Edital: 27/07/2022
das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502, Central - Macapá/AP ou
https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-00018-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 27/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 08/08/2022
às 10h00 no site www.gov.br/compras.

ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL
Pregoeiro

(SIASGnet - 25/07/2022) 70029-00001-2022NE000024

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022 - UASG 70003

Nº Processo: 12694/2021. Objeto: Este pregão tem como objeto a contratação
de serviço de transporte de materiais (urnas eletrônicas, suprimentos, kits biométricos e
demais materiais necessários à ação da Justiça Eleitoral) para todos os municípios do
Estado do Amazonas, na cidade de Manaus e em localidades rurais, por ocasião do pleito
de 2022.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 27/07/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av
Andre Araujo S/n - Aleixo, Aleixo - Manaus/AM ou
https://www.gov.br/compras/edital/70003-5-00051-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 27/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 10/08/2022
às 10h00 no site www.gov.br/compras.

ALDO ANISIO PEREIRA DE FRANCA
Pregoeiro

(SIASGnet - 26/07/2022) 70003-00001-2022NE000118

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2022 - UASG 70003

Nº Processo: 4826/2022. Objeto: Este pregão tem como objeto o registro de
preços para futura e eventual aquisição de material de permanente - bebedouro,
geladeira, frigobar, micro-ondas, cafeteira, ventilador, liquidificador e fogão, de acordo
com as condições e especificações constantes no Anexo I do Termo de Referência
(Anexo I deste Edital).. Total de Itens Licitados: 8. Edital: 27/07/2022 das 08h00 às
17h59. Endereço: Av Andre Araujo S/n - Aleixo, Aleixo - Manaus/AM ou
https://www.gov.br/compras/edital/70003-5-00052-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 27/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
11/08/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

ALDO ANISIO PEREIRA DE FRANCA
Pregoeiro

(SIASGnet - 26/07/2022) 70003-00001-2022NE000118

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO

Processo 12109/2021 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 18/2022. Objeto:
Prestação de serviços comuns, continuados e sob demanda, de operação de equipamentos
de áudio e vídeo e de manutenção corretiva, com ou sem reposição de peças, dos
equipamentos e sistemas de áudio e vídeo do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas,
conforme as especificações e condições constantes no Termo de Referência e seus anexos.
CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADA: DAHORA
PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRÁFICOS E EVENTOS EIRELI. CNPJ: 07.273.545/0001-10.
Modalidade de Licitação: Pregão n. 24/2022. Fundamentação Legal: com os termos da Lei
n. 8.666/1993 e n. 10.520/2002. Dotação Orçamentária: 02.122.0033.20GP.0013 -
Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral - no Estado do Amazonas
e 02.061.0033.4269.0001 - Pleitos Eleitorais. Prazo de Vigência: o contrato terá vigência
por 12 (doze) meses, a contar da data de publicação no DOU. Do Preço: valor global
estimado R$ 45.900,00 (Quarenta e cinco mil e novecentos reais). Data da Assinatura:
11/07/2022. Assinam: Desembargador JORGE MANOEL LOPES LINS, como Contratante, e o
Senhor JORGE EUDSON DA COSTA SILVA, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

SEÇÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: Extrato de Apostilamento. Processo PAD n.º 860/2022. Espécie: Carta-Apostila ao
Contrato n.º 991229601-6. Partes: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e EM P R ES A
BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. Objeto: Alteração da Cláusula Décima Primeira do
Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Venda de Produtos que previa: "11.1 - O
presente contrato terá validade depois de aprovado pelos órgãos competentes da
CONTRATANTE e dos CORREIOS"; e "11.2 - A realização de licitação e a prestação de
garantia foram dispensadas com base no Artigo 24, Inciso VIII, da Lei 8.666/93", que
passam a ter a seguinte redação: "11.1 - O presente contrato terá validade depois de
aprovado pelos órgãos competentes da CONTRATANTE e da EC", e "11.2 - A realização de
licitação é inexigível com base no caput do Artigo 25, da Lei 8.666/93. Fundamento: art.
65, §8º, da Lei n.º 8.666/93 e na autorização do Diretor-Geral, contida no PAD n.º
860/2022". Assinam: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE e, pela contratada,
Alessandra Candice da Cruz Ferreira, Chefe de Seção - G1. Data: 11/07/2022.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Termo de Credenciamento nº 38/2022. Processo SEI nº 0006240-82.2022.6.07.8100.
Credenciada: CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO DE BRASÍLIA LTDA. (CNPJ:
03.419.044-0001/49). Objeto: Pelo presente Termo a CREDENCIADA compromete-se a
prestar, aos beneficiários do Programa de Assistência à Saúde e Benefícios Sociais - TRE-
SAÚDE do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE-DF, no âmbito do Distrito
Federal, os serviços de assistência e atendimento médico e/ou hospitalar e demais
especialidades da área de saúde, em conformidade com a proposta apresentada e com as
regras estabelecidas no Edital de Credenciamento nº 01/2022 e seus anexos; Vigência:
Prazo indeterminado. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93, artigo 25, "caput", e demais
artigos aplicáveis, além da Resolução TRE-DF nº 7853, de 13 de agosto de 2020, e
alterações posteriores. Data e assinaturas: Brasília, 26/07/2022. Sr. Eduardo de Castro
Rodrigues, Diretor-Geral do TRE-DF, e Sra. Antonia Céli de Araújo Silva.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Termo de Credenciamento nº. 35/2022. Processo SEI nº. 0006233-90.2022.6.07.8100.
Credenciada: CLÍNICA DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA FENELON LTDA. (CNPJ:
03.628.122/0001-15). Objeto: Pelo presente Termo a CREDENCIADA compromete-se a
prestar, aos beneficiários do Programa de Assistência à Saúde e Benefícios Sociais - TRE-
SAÚDE do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE-DF, no âmbito do Distrito
Federal, os serviços de assistência e atendimento odontológico em conformidade com a
proposta apresentada e com as regras estabelecidas no Edital de Credenciamento nº
01/2022 e seus anexos. Vigência: Prazo indeterminado. Fundamento Legal: Lei nº.
8.666/93, artigo 25, "caput", e demais artigos aplicáveis, além da Resolução TRE-DF nº
7853, de 13 de agosto de 2020, e alterações posteriores. Data e assinaturas: Brasília,
26/07/2022. Sra. LÚCIA CARVALHO BITAR YUNG-TAY, Diretora-Geral Substituta do TRE-DF,
e Sr. MAURÍCIO BARRIVIERA.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 57/2022 - UASG 070023 - TRE/GO

Nº Processo: 21 .0.000013451-9.
Pregão Nº 36/2022. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS.
Contratado: 20.707.818/0001-56 - LC VIDEO E PROPAGANDA EIRELI. Objeto: Prestação de
serviços de operação dos equipamentos de áudio e vídeo destinados a filmagem,
monitoramento e produção de material gravado (som e vídeo), com degravação
(transcrição) do material gravado.
Fundamento Legal: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1. Vigência: 25/07/2022 a 25/07/2023. Valor
Total: R$ 40.320,00. Data de Assinatura: 25/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 26/07/2022).

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 44/2022

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
14/07/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contrataça o de serviços contínuos de
vigilância eletro nica monitorada por meio de sensores de presença, com o
fornecimento e a instalaça o dos equipamentos, via contrato de comodato, conforme
condiço es, especificaço es, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus
anexos.

LUCIANA MAMEDE DA SILVA
Secretária de Administração e Orçamento em

Substituição

(SIDEC - 26/07/2022) 070023-00001-2022NE000030
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DESPACHO

Maceió, 27 de julho de 2022.

À SCON,

Para registro contábil do Contrato nº 16/2022.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 27/07/2022, às 15:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1112877 e o código CRC 4BF16E27.

0002685-07.2022.6.02.8000 1112877v1
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SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

  __ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  27/07/22  16:08     NS                               USUARIO : HEIDER         
  DATA EMISSAO      : 27Jul22   VALORIZACAO : 27Jul22  NUMERO  : 2022NS002852   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 46120820/0001-18 - REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE
BOBINA
  TITULO DE CREDITO : 2022RC000104            DATA VENCIMENTO  : 27Jul22        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DO CONTRATO 16/2022 (EVENTO 1112228), CUJO OBJETO É A
AQUISIÇÃO DE 5.
  622 BOBINAS DE PAPEL 60 M PARA AS IMPRESSORAS DAS URNAS ELETRÔNICAS.
PROCESSO
  SEI 2685-07.2022.6.02.8000.                                                   
 
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404 46120820000118                 812310401                            
                                                                       27.828,90
 
  LANCADO POR : 66269377404 -  HEIDER            UG : 070011   27Jul22   16:07  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA                 
 
                                                                                
***********************************************************************************

  __ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE
CONTABIL)________________
  27/07/22  16:09                                      USUARIO : HEIDER         
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 812310401 - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS EM
EXECUÇÃO   
  CONTA CORRENTE  : N 46120820000118                                            
  REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS S.A.                                 
                               SALDO ANTERIOR A 01JUL                     0,00  
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
    27Jul 070011 00001 NS002852 541404           27.828,90C           27.828,90C

SIAFI - Registro/Baixa de Contratos SCON 1113041         SEI 0002685-07.2022.6.02.8000 / pg. 154



 
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL
PF12=RET
                                                                                
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR, Técnico
Judiciário, em 27/07/2022, às 16:11, 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
1113041 e o código CRC 15CD6EA1.

0002685-07.2022.6.02.8000 1113041v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2022NS002852   

Observação:

À Unidade Gestora (SPLOG)
c/c SEALMOX
 
Após registro contratual, para ciência e continuidade da

gestão.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 27/07/2022, às 16:57, 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
1113116 e o código CRC BFEBA5DA.
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DESPACHO

Maceió, 27 de julho de 2022.
 
 
À SAD,
 
Reiterando o que contido no Despacho SEALMOX

(1106259), acerca de Ato Normativo regulamentador do
recebimento do material em tela.

 
Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 27/07/2022, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1113153 e o código CRC 1DA8185A.

0002685-07.2022.6.02.8000 1113153v1
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Ofício nº 2491 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
Maceió, 27 de julho de 2022.

Aos Senhores Representantes da

REGISPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOBINAS S.A.

Rua Papoula nº 610, Bairro Quinta da Boa Vista

CEP: 08597-550, Itaquaquecetuba/SP

 

Assunto: Entrega. Via. Contrato nº 16/2022. TRE/AL e REGISPEL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE BOBINAS S.A., Processo SEI n° º 0002685-07.2022.6.02.8000.

 

             Prezados Senhores,

 

            Com os cordiais cumprimentos, encaminho a inclusa documentação, tratando-
se do Contrato nº 16/2022, celebrado entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(TRE/AL) e Vossas Senhorias, para fins de acompanhamento.

              Ao ensejo, reitero votos de estima e apreço, ficando à disposição para
quaisquer esclarecimentos.

                                                                                                                                     
   Atenciosamente,                         
                                                                                                                                 
 Denise Maria de Araújo       
                                                                                                                      Seção de
Licitações e Contratos do TRE-AL         
                                                                                                                         
Tel.(82)2122-7764/2122-7765/99637-3090

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 27/07/2022, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1113163 e o código CRC 7875DED3.

0002685-07.2022.6.02.8000 1113163v5
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DESPACHO

Maceió, 27 de julho de 2022.
À SPAE,
Para encaminhamento do Ofício nº 2491/2022.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 27/07/2022, às 17:34, 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
1113183 e o código CRC 922D1BE1.

0002685-07.2022.6.02.8000 1113183v1
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E-mail - 1113210

Data de Envio: 
  27/07/2022 17:47:32

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    atendimento@regispel.com
    gislene@regispel.com

Assunto: 
  Contrato nº 16/2022 com o TRE/AL para acompanhamento

Mensagem: 
  Boa Tarde!

Seguem em anexo o Contrato nº 16/2022 com o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, para
acompanhamento de suas cláusulas, como também a nota de empenho nº 2022NE273.

Informo que o documento original será encaminhado via Correios.

Solicito a gentileza de confirmar o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Denise Maria de Araújo
Seção de Licitações e Contratos-TRE/AL
(82) 2122-7724/7725/99637-3090

Anexos:
    Contrato nº 16-2022 - TRE-AL - assinado.pdf
    Nota de Empenho nº 2022NE273.pdf
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DESPACHO

Maceió, 27 de julho de 2022.
À SEALMOX,
 
Em atenção à observação inserida no

evento 1113116.
 
Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE DE LIMA CASTRO, Chefe
de Seção, em 27/07/2022, às 18:18, 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
1113252 e o código CRC 1483B0DC.

0002685-07.2022.6.02.8000 1113252v1
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Extrato Contrato 27/07/2022

Dados do Contrato - Contrato num.: 00016/2022 - UG: 070011 - TRE/AL

Número do instrumento: 00016/2022 Fornecedor: REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS S.A.

CNPJ/CPF/ID Genérico: 46.120.820/0001-18

Processo Núm.: 0002685-07.2022.6.02 UG Recurso: 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Data Assinatura: 08/06/2022 Tipo do Contrato: Contrato

Tipo Licitação: Pregão Número Licitação: 00016/2022

Data Vigência Início: 27/07/2022 Data Vigência Fim: 27/07/2023

Valor Global: 27.828,90 Núm. Parcelas: 1 Valor Parcial: 27.828,90

Valor Acumulado: 27.828,90 Total Desp. Acessórias: 0,00

Objeto: 

AQUISIÇÃO DE 5.622 (CINCO MIL SEISCENTOS E VINTE E DUAS) BOBINAS DE PAPEL DE 60M PARA AS IMPRESSORAS

DAS URNAS ELETRÔNICAS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, EXIGÊNCIAS E PRAZOS CONSTANTES NO EDITAL

DA LICITAÇÃO E SEUS ANEXOS, MODALIDADE PREGÃO, E PROPOSTA DA CONTRATADA

Informação Complementar: PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS Nº 2021.00.000003474-6 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL ? TSE E Nº

0002685-07.2022.6.02.8000 DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, COM O EDITAL DO PREGÃO

ELETRÔNICO Nº 80/2021 DO TSE

Unidade Gestora: 070011 - DENISE MARIA DE ARAUJO Página 1
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Extrato Contrato 27/07/2022

Histórico do Contrato - Contrato num.: 00016/2022 - UG: 070011 - TRE/AL

Histórico
Tipo Número Data Assinatura Data Início Data Fim Valor Global Parcelas Valor Parcela

Contrato 00016/2022 08/06/2022 27/07/2022 27/07/2023 27.828,90 1 27.828,90

Observação CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0002685-07.2022.6.02

Unidade Gestora: 070011 - DENISE MARIA DE ARAUJO Página 2
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Extrato Contrato 27/07/2022

Responsáveis - Contrato num.: 00016/2022 - UG: 070011 - TRE/AL

Ativos

Inativos

Unidade Gestora: 070011 - DENISE MARIA DE ARAUJO Página 3
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Extrato Contrato 27/07/2022

Execução Orçamentária e Financeira - Contrato num.: 00016/2022 - UG: 070011 - TRE/AL

Empenhos R$

Número Empenhado A Liquidar Liquidado Pago RP Inscr. RP A Liq. RP Liquidado RP Pago

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Unidade Gestora: 070011 - DENISE MARIA DE ARAUJO Página 4
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CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que nesta data registrei
no SIAC- Sistema de Acompanhamento de Contratos, o Contrato n.º
16/2022 (observando que ainda não foram anotados dados referentes
à fiscalização e gestão). Do que, para constar, eu, Denise Maria de
Araújo, lavrei a presente certidão, que segue assinada
eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 28/07/2022, às 16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1113849 e o código CRC 87AF4F0D.

0002685-07.2022.6.02.8000 1113849v2
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DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2022.
À Diretoria-Geral.

 

 

Senhor Diretor-Geral,
 
Em cumprimento às disposições contidas no art. 4º, XVII,

c/c o art.18, ambos da Resolução TRE nº 15.787/2017, peço vênia a
V. Sa. para indicar a servidora Luciana Wander de Oliveira Melo,
Chefe da Seção de Almoxarifado, para atuar como gestora do
Contrato nº 16/2022, firmado com a empresa REGISPEL INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE BOBINAS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o n°
46.120.820/0001-18, para aquisição de 5.622 (cinco mil seiscentos e
vinte e duas) bobinas de papel de 60 m para as impressoras das
urnas eletrônicas.

Por oportuno, peço vênia ainda para sugerir que os autos
sejam direcionados à STI para indicação do fiscal da contratação.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 28/07/2022, às 18:23, 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
1113917 e o código CRC BDC1DA60.

0002685-07.2022.6.02.8000 1113917v1
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28/07/2022 18:53 Contratos 2022 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/contratos-2021/contratos-2022 1/1

Número 16/2022 

Nº do Processo: º 0002685-07.2022.6.02.8000

Objeto: aquisição de 5.622 (cinco mil, seiscentos e vinte e duas) bobinas de papel de 60 m para as
impressoras das urnas eletrônicas, de acordo com as especificações, exigências e prazos
constantes no Edital da Licitação e seus Anexos, modalidade pregão, e proposta da CONTRATADA

Valor: R$ 27.828,90 (vinte e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa centavos)

Vigência: 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial da União
(27/07/2022)

Contratada: REGISPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOBINAS S.A, CNPJ nº 46.120.820/0001-
18

Documentos:

Publicação do Extrato do Contrato no DOU

Inteiro Teor do Processo SEI
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2022.
À SEIC,
Para atualização no Portal da Transparência.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 28/07/2022, às 19:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1114167 e o código CRC 5D2C4562.

0002685-07.2022.6.02.8000 1114167v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de julho de 2022.
À Secretaria de Tecnologia da Informação para a

indicação assinalada no Despacho GSAD 1113917.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 29/07/2022, às 09:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1114275 e o código CRC 38F78FDF.
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