
E-mail - 1124343

Data de Envio: 
  13/08/2022 08:43:08

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

Para (com cópia oculta):
    atendimento@zerooitodoiscontabil.com.br
    gerencia@promaccomercial.com.br
    contato@alagoanadistribuidora.com.br
    samyravasconcelos01@gmail.com
    videiradistribuidora421@gmail.com
    enoquesena@gmail.com
    licitacao@alagoascomercialmedica.com.br
    penedodistribuidora@hotmail.com
    sacseabrahospitalar@gmail.com
    proservmcz@gmail.com
    utensilab@gmail.com.br
    alagoasmedical@gmail.com
    exata-contabil.al@hotmail.com
    vsbdistribuidora@hotmail.com
    ar_contabilidade@hotmail.com
    financeiro@pretorian.net.br
    contabil@grupoaleplast.com.br
    roberioalves291@gmail.com
    medicahadm@gmail.com
    contato@opcao.com.br
    svrlicitacoescontratos@gmail.com
    vanessatama@hotmail.com.com
    administrativo@masteredu.com.br
    manoeliago@outlook.com
    liccscomercio@hotmail.com
    hrprojetos.antendimento@gmail.com
    distribuidorasuprimax@outlook.com
    fiscal@fkcontadores.com.br
    GERENCIA@PROMACCOMERCIAL.COM.BR
    mrb_al@hotmail.com

Assunto: 
  Aquisição álcool em gel e máscara cirúrgica - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir álcool em gel e máscara cirúrgica, de acordo
com quantitativos e especificações anexas, por contratação direta, tendo como prazo máximo de entrega
o dia 15/09/2022.

Desta forma, solicitamos apresentação de proposta de preço, que poderá ser elaborada com todos ou
com parte do material demandando, com a maior brevidade possível. Em caso de inviabilidade, favor
informar por e-mail.

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
82 993010575

Anexos:
    epi.pdf
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E-mail - 1124344

Data de Envio: 
  13/08/2022 09:07:17

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

Para (com cópia oculta):
    logerdistribuidora@logerdistribuidora.com.br
    sd_distribuidora@hotmail.com
    financeiro@daraujodist.com.br
    cdea_ferreira_distribuidora@outlook.com
    orthomed.contabil@gmail.com
    mjempreendimentoslocacoes@hotmail.com
    jratacado@bol.com.br
    contato1.millacessorios@gmail.com
    vendas@cirurgicamontebello.com.br
    papelariasuica@hotmail.com
    diferencialcomercio@hotmail.com
    nehospitalar@gmail.com
    medicalcenterafogadosdaingazeira@gmail.com
    vendas@medvida.net
    silvandro_diego@hotmail.com
    viva_distribuidora@hotmail.com
    suzana@medical-pe.com.br
    livia@dentalpadrao.com.br
    tainan.castro@hotmail.com
    mtcomer@hotmail.com
    contato@qualimmed.com.br
    atendimento@cleanmais.com.br
    pharmaplusdistribuidora@hotmail.com
    milmateriais@outlook.com
    nadolli@hotmail.com
    bmlcomercial@hotmail.com
    vendas@acessoequip.com.br
    wdcomercioltda@gmail.com
    verissimoadilson@gmail.com
    j.a-comercio@hotmail.com
    medfarmaceepp@gmail.com
    vendas.sosaude@hotmail.com
    gredistribuidora@gmail.com
    comercial@exdistribuidora.com
    edvaldo@industriacanoa.com.br
    litoralnortecomercioadm@gmail.com
    financeiro@nordestemedical.com.br
    primeservi@hotmail.com
    pnzmeddistribuidora@gmail.com
    audi.cont@hotmail.com
    admin@macropac.com.br
    sncomercio.comercial@gmail.com
    fsbarros@bbmedica.com.br
    diretoria.com@valorsuprimentos.com.br
    licitacao@sigmanutri.com
    foxmedhospitalar@outlook.com
    sac@injemed.com.br
    australiadistribuidora@gmail.com
    tony@transalcool.com.br
    fiscal@grupobci.rec.br
    cirurgicabrasildistribuidora@outlook.com
    facimed@facimed.med.br
    orgcontjg@yahoo.com.br
    acarioca02@hotmail.com
    amorimproficional@gmail.com
    medialsaude@outlook.com
    fixardistribuidora@gmail.com
    hokalla.cavalcante@overhall.com.br
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    racynerepresentacoes@gmail.com
    etecon_2005@yahoo.com.br
    gwcomercioeserv@gmail.com
    contato@daorasupermercado.com
    financeirosuprigraf@gmail.com
    comercialmaster@outlook.com
    sennabat@gmail.com
    legalizacao@hotmail.com
    adimilsonpaz@hotmail.com
    distrall.distribuicao@gmail.com
    sac@calado.cnt.br
    distribuidoraecope@hotmail.com
    fortelimpcomercio@gmail.com
    tuttolimp@globo.com
    eficientecomercio@hotmail.com
    diretoria.camtex@hotmail.com
    jflcosta@hotmail.com
    agrestmesaude@gmail.com
    relva.comercial@hotmail.com
    cpllcomercio@gmail.com
    carlosayres@gmail.com
    vision.medica.me@gmail.com
    norlux@uol.com.br
    compracertacomercio@hotmail.com
    comercial@jmedhospitalar.com
    contato@distribuidorasucesso.com.br
    universocomercioeservicos@outlook.com
    biomult0@gmail.com
    diegoflaviosml@hotmail.com
    ulissescordeiro11@hotmail.com
    s-solucoes@hotmail.com
    vendasdomplast@gmail.com
    distribuidora@villagenerica.com
    josildamcb@gmail.com
    faromedltda@gmail.com
    mcmcomercio14@gmail.com
    vmlcs@hotmail.com
    helioalcantarajr@hotmail.com
    simone@camposegarcia.com.br
    vendas@gruponildo.com.br
    pnevictor@hotmail.com
    comparanhos@hotmail.com

Assunto: 
  Aquisição álcool em gel e máscara cirúrgica - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir álcool em gel e máscara cirúrgica, de acordo
com especificações anexas, por contratação direta, tendo como prazo máximo de entrega o dia
15/09/2022.

- Máscara cirúrgica tripla camada - 3.850 unidades
- Álcool em gel 70% para as mãos, em frasco de 500ml - 27.000 unidades

Desta forma, solicitamos apresentação de proposta de preço, que poderá ser elaborada com todos ou
com parte do material demandado, com a maior brevidade possível.

Em caso de inviabilidade, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
82 993010575
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Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba

Ata de Registro de Preços nº 41/2022

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13 /2022
(Processo Nº 0001851-41.2022.6.15.8000)

 

Aos 25 dias do mês de Julho do ano de 2022, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA
PARAÍBA, denominado ÓRGÃO GERENCIADOR (UASG: 070009), CNPJ Nº
06.017.798/0001-60, com sede na Avenida Princesa Isabel, nº 201 – Centro – João
Pessoa/PB, CEP 58.020-911, neste ato representado pelo Sr. ARIOALDO ARAÚJO
JÚNIOR, Secretário de Administração e Orçamento do TRE/PB, CPF/MF n° 436.901.064-
00, residente e domiciliado nesta Capital, considerando o resultado do Pregão Eletrônico
N º 13/2022 – TRE/PB, cujo objetivo fora a formalização de registro de preços para
a aquisição de equipamento de proteção individual - EPI (prevenção contra o novo
corona vírus), processada nos termos do Processo Administrativo
Eletrônico Nº 0001851-41.2022.6.15.8000, RESOLVE, com amparo nas Leis nº
8.666/93 e 10.520/2002, na Lei Complementar nº 123/2006, no Decreto nº
10.024/2019, no Decreto nº 7.892/2013 (alterado pelo Decreto nº 8.250/2014 e pelo
Decreto nº 9.488/2018), e no Decreto nº 8.538/2015, REGISTRAR OS PREÇOS da
empresa MR Licitações Ltda , CNPJ nº 41.687.100/0001-15, com sede na Rua
Charqueada n° 178, bairro Paraíso, Cajamar -SP . CEP.: 07.794-110. E-mail:
mrlicitacaoltda@gmail.com, telefone: (31) 98820- 4945 (37) 98803-0800 , neste ato
representado(a) por Sandra Mara Gomes Peixoto, CPF nº 653.213.246-20 ,
doravante denominado FORNECEDOR, atendendo as condições previstas no instrumento
convocatório e segundo as cláusulas e condições seguintes:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
A presente Ata de Registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para
o registro de preços, objetivando a aquisição de equipamento de proteção
individual - EPI (prevenção contra o novo corona vírus), cujos quantitativos,
especificações, preços e fornecedores foram previamente definidos, através do
procedimento licitatório em epígrafe.
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA ASSINATURA DA ATA
a) O fornecedor classificado, será convocado para assinar a ata de registro de
preços, dentro do prazo de 05 dias úteis (condições estabelecidas no
instrumento convocatório), podendo o prazo ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado
aceito pela administração.
a.1) É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro de
preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas
pelo primeiro classificado.
b) A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas condições
estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
b.1) A recusa injustificada do fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do prazo
estabelecido neste artigo, ensejará a aplicação das penalidades legalmente estabelecidas.
c) A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado
por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa,
autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de
1993.
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d) A existência de preços registrados não obriga a administração a contratar, facultando-
se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência
ao fornecedor registrado em igualdade de condições.
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES
a) Integra a presente ARP o Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, localizado em João
Pessoa/PB, na qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR.
 
CLÁUSULA QUARTA – DA UTILIZAÇÃO POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE
A ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal, estadual, distrital
ou municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência
do órgão gerenciador.
a) Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem
fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para
manifestação sobre a possibilidade de adesão.
b) Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as
condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de
adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata,
assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
c) As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão
exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do
instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
d) As adesões à ata de registro de preços não poderão exceder, na totalidade, ao dobro
do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão
gerenciador e órgãos participantes.
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR
O ÓRGÃO GERENCIADOR, através da SECOMP – Seção de Compras, obriga-se a:
a) gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, os nomes dos
fornecedores, os preços, os quantitativos disponíveis e as especificações dos materiais
registrados, observada a ordem de classificação indicada na licitação;
b) convocar o fornecedor registrado, via fax, telefone ou e-mail, para assinatura da ata;
c) observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a compatibilidade
com as obrigações assumidas, inclusive com solicitação de novas certidões ou
documentos vencidos;
d) conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços
registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado;
f) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital da licitação e
na presente ARP;
g) solicitar a designação, dentre os servidores das unidades requisitantes, gestores de
compras que serão responsáveis pelos pedidos dos itens registrados;
h) observar o cumprimento da obrigação de aplicar a sanção em caso de restar
inobservado algum compromisso assumido com a assinatura da ata, seja em relação ao
órgão participante do sistema ou a ele aderente;
h.1) será do órgão contratante (gerenciador, participante ou aderente, a depender do
caso) a competência para a imposição de sanções administrativas acaso inadimplida
alguma obrigação em momento posterior à celebração do contrato. Em sendo o
contratante órgão participante ou aderente, o órgão gerenciador deverá ser informado do
inadimplemento para que sejam observados os respectivos impactos em face da ata de
registro de preços, como o seu cancelamento, por exemplo, conforme previsto no art. 20
do Decreto nº 7.892/2013.
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR
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O FORNECEDOR obriga-se a:
a) assinar o contrato ou retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente,
quando for o caso, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da convocação,
no que couber;
b) fornecer os bens no prazo de até 15 (trinta) dias úteis, a contar do primeiro dia útil
após o envio do email contendo a Ata, Ordem de Compra  e Nota de empenho,
independentemente da confirmação de recebimento;
b.1) caso seja decidido pela compra do material, como medida preventiva contra o corona
vírus, no primeiro pedido já constará na ordem de compra o cronograma das próximas
entregas, cuja datas terão periodicidade mínima de 10 dias corridos entre elas;
b.2) não sendo necessária a compra do material como medida preventiva contra o corona
vírus, os pedidos dos itens relativamente aos álcoois serão efetuados de acordo com as
necessidades ordinárias 
c) fornecer os bens em estreita conformidade com as especificações contidas no Termo
de Referência, Anexo I, do Edital do Pregão Eletrônico nº  13/2022;
d) entregar os bens conforme especificações e preços registrados na presente ARP;
e) entregar os bens solicitados no respectivo endereço do órgão gerenciador ou não
participante da presente ARP;
 f) providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas
pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente ARP;
g) manter-se, durante toda a vigência da ARP, em compatibilidade com as obrigações
assumidas e todas as condições exigidas na fase de habilitação do Pregão Eletrônico nº
13/2022-TRE/PB;
h) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
i) ressarcir os eventuais prejuízos causados aos órgãos gerenciador, participante
e não participante(s), e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou
irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas na presente
ARP.
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA
A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data
da sua última assinatura eletrônica.
A Ata de Registro de Preços será EXTINTA:
I) pelo decurso do prazo de vigência; ou
II) pela aquisição da quantidade total registrada na Ata pelo órgão gerenciador e/ou órgãos
participantes, zerando o quantitativo registrado, considerando-se exaurido o objeto, ainda
que a ata de registro de preços esteja vigente.
 
CLÁUSULA OITAVA – DOS PREÇOS REGISTRADOS
Os preços, as quantidades, os fornecedores e as especificações dos materiais registrados
nesta Ata encontram-se indicados nos quadros abaixo:
 

Empresa:  MR  LICITAÇÕES  LTDA 

CNPJ:  41.687.100/0001-15 Telefone: (31) 98820- 4945 (37)
98803-0800 Sandra

ENDEREÇO: Rua Charqueada n° 178, bairro Paraíso, Cajamar
-SP.
CEP.: 07.794-110

E-mail: mrlicitacaoltda@gmail.com

Representante legal:  SANDRA MARA GOMES PEIXOTO 
CPF: 653.213.246-20
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Item Und.
Quantidade
Registrada

Descrição
Valor

Unitário
(R$)

02  Frasco/ml   20.250

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO , EM GEL,
ANTISSÉPTICO, em conformidade com a Nota
Técnica nº 03/2020/SEI/DIRE3/ANVISA e a RDC
Nº 422/2020, com as seguintes especificações: -
Aspecto: gel, - Cor: incolor, - Odor: característico,
- Ph a 100%: 7,0 a 8,5; - Densidade a 25ºC:
0,850- 0,910g/ml; - Composição: água
deionizada, álcool etílico na concentração de 70%
inpm, glicerina, trietanomalina, propilenoglicol,
carbomero, benzoato de danetônio (ou
emolientes equivalentes para evitar o
ressecamento da pele); - Indicação: para
antissepsia das mãos - Acondicionamento:
acondicionado em frasco com tampa com válvula
pump.
Conforme Termo de Referência, Anexo 01
do edital.
 
MARCA: HANDS FREE
 

 6,30

03 Frasco/ml 12.750

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO,
DESINFETANTE, 70% INPM, com as seguintes
especificações: - Desinfetante hospitalar; - Líquido
incolor, límpido e volátil com odor característico -
Embalagem plástica ;
- Embalagem deverá conter dados de
identificação, procedência, lote e validade.
Conforme Termo de Referência, Anexo 01
do edital.
 
MARCA: HANDS FREE
 

6,30

07 Frasco/ml 4.250

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO,
DESINFETANTE, 70% INPM, com as seguintes
especificações: - Desinfetante hospitalar; - Líquido
incolor, límpido e volátil com odor característico -
Embalagem plástica ; - Embalagem deverá
conter dados de identificação, procedência, lote e
validade.
Conforme Termo de Referência, Anexo 01
do edital.
 
MARCA: HANDS FREE
 

6,30

OBS.: As quantidades indicadas nos itens acima correspondem ao número estimado total
a ser adquirido durante a vigência desta Ata. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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a) O pagamento será efetuado, na medida da execução do serviço, através de OBC -
Ordem Bancária de Crédito, OBB - Ordem Bancária para Banco ou Ordem Bancária para
Pagamento de Faturas com Código de Barras, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou 20
(vinte) dias corridos, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, conforme o valor da
contratação seja inferior ou superior, respectivamente ao limite previsto no art. 24, II, da
Lei nº 8.666/93, observada a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da mesma Lei;
b) A Nota Fiscal/Fatura/Boleto Bancário com código de barras, relativo a material
efetivamente entregue, deverá ser apresentado no Protocolo Geral do TRE/PB
acompanhado da informação de conta-corrente própria, na qual deseja receber o referido
pagamento, com a identificação da instituição financeira, nome e prefixo da agência
correspondente;
c) A comprovação da regularidade fiscal, para o pagamento, será verificada por meio do
SICAF e do sítio da Justiça do Trabalho;
d) A Nota Fiscal/Fatura será analisada pelo respectivo Gestor e atestada, se for o caso;
e) Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstâncias que impeçam a liquidação da
despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-
á, após a regularização da situação e/ou reapresentação da nota fiscal/fatura, não
acarretando qualquer ônus para o Contratante.
f) O CNPJ constante da nota fiscal/fatura deverá ser o mesmo indicado na proposta/nota
de empenho, sob pena de não ser efetuado o pagamento;
g) A Administração se reserva ao direito de não efetuar o pagamento se, no ato da
atestação da nota fiscal/fatura por parte do gestor do contrato, este verificar que o
material foi entregue em desacordo com o especificado no Termo de Referência, Anexo I
do Edital do Pregão Eletrônico nº 13/2022;
h) caso o fornecedor seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, este não
ficará sujeito à retenção prevista na Instrução Normativa RFB nº 1234, de 11 de janeiro de
2012 ;
h.1) consoante disciplina a Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, modificada pela IN
RFB1540, de 05 de janeiro de 2015 e pela IN RFB 1552, de 02 de março de 2015, as
empresas optantes do Simples Nacional, a que se referem os artigos 12 e 15 da Lei nº
9.532/97, deverão, no ato da assinatura do contrato, apresentar a declaração assinada
por seu represente legal, na forma dos Anexos II, III ou IV da referida norma, conforme o
caso, em duas vias.
h.2) o TRE/PB anexará a 1ª (primeira) via da declaração ao processo de pagamento para
fins de comprovação à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), devendo devolver a
2ª via ao interessado como recibo.
i) A Administração se reserva ao direito de não efetuar o pagamento se, no ato da
atestação da nota fiscal/fatura o fornecedor não estiver com a documentação de
regularidade fiscal perante o INSS, o FGTS e a Receita Federal em dia, ocasião em que
será dado prazo para a regularização, suspendendo-se o pagamento até a devida
regularização.
j) Caso o licitante tenha o recolhimento dos encargos relativos ao FGTS centralizado, o
documento comprobatório de autorização para a centralização dos recolhimentos deverá
ser apresentado à Administração;
k) Havendo atraso no pagamento de suas obrigações, o TRE/PB procederá à atualização
financeira diária de seus débitos, onde os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5%
(meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano, conforme a seguinte fórmula:

I = (TX / 100)
365

EM = I x N x VP
onde:
I = Índice de atualização financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
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VP = Valor da parcela em atraso.
l) As despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta de recursos
específicos consignados no Orçamento da União;
m) Nenhum pagamento será efetuado à contratada, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de aplicação de penalidade,
nos termos do art. 86, caput e §2º e §3º e/ou art. 87, §1º da Lei nº 8.666/93, sem que
isso gere direito a reajustamento de preços.
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA CONDIÇÃO ESPECÍFICA
A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga o ÓRGÃO GERENCIADOR e
ÓRGÃOS PARTICIPANTES a firmar as futuras contratações com o fornecedor cujos preços
tenham sido registrados, sendo-lhe facultada a realização de procedimento específico para
determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi registrado, em caso de
igualdade de condições, a preferência.
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICIDADE
Os preços, os quantitativos, o(s) fornecedor(es) e as especificações resumidas do objeto,
como também as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial
da União, Seção 3, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo
único do artigo 61, da Lei nº 8.666/93.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS ALTERAÇÕES
a) É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços,
inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, nos termos
do § 1º do art. 12 do Decreto 7.892/2013.
b) Os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações,
obedecidas às disposições contidas no § 3º do art. 12 do Decreto 7.892/2013 e no art.
65, da Lei 8.666/93.
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO
FORNECEDOR
O FORNECEDOR terá seu registro cancelado nos seguintes casos:
I – Por iniciativa da Administração, quando:
a) não cumprir as exigências do instrumento convocatório da licitação supracitada e as
condições da presente ARP;
b) recusar-se a retirar a nota de empenho nos prazos estabelecidos, salvo por motivo
devidamente justificado e aceito pela Administração;
c) der causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativa ao presente Registro
de Preços;
e) não manutenção das condições de habilitação e compatibilidade;
f) não aceitar a redução dos preços registrados, nas hipóteses previstas na legislação;
g) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993,
ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002;
h) em razões de interesse público, devidamente justificadas.
II – Por iniciativa do próprio FORNECEDOR:
a) mediante solicitação por escrito, comprovar a impossibilidade de cumprimento das
exigências insertas neste Registro de Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito
pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, que comprovadamente venha a comprometer a perfeita
execução contratual;
b) por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados.
Parágrafo único – o cancelamento de registro, assegurados o contraditório e a ampla
defesa, deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com
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despacho fundamentado do Secretário de Administração e Orçamento do ÓRGÃO
GERENCIADOR.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES E DO CANCELAMENTO DO
REGISTRO
a) A Administração poderá aplicar ao FORNECEDOR as penalidades previstas no artigo 49
do Decreto nº 10.024/2019, sem prejuízo da aplicação dos artigos 20 e 21 do Decreto nº
7.892/2013. A Administração poderá, ainda, a seu critério, utilizar-se subsidiariamente das
sanções previstas na Lei nº 8.666/93, no que couber.
b) A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da notificação
da Administração, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-
o à penalidade de multa no percentual de até 30% (trinta por cento) sobre o valor global
da obrigação não cumprida.
c) Fica estabelecido como falta grave, caracterizado como falha em sua execução, a não
manutenção de todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, que
poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação da multa
compensatória estabelecida na alínea “c” e do impedimento para licitar e contratar com a
União, nos termos do art. 49 da do Decreto nº 10.024/2019.
d) Com fundamento no art. 49 da do Decreto nº 10.024/2019, ficará impedida de licitar e
contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,
sem prejuízo das demais cominações legais e de multa compensatória de até 30% (trinta
por cento), no caso de inexecução total, sobre o valor total da contratação, ou de até
15% (quinze por cento), no caso de inexecução parcial, sobre o valor do saldo da
contratação, respectivamente, garantido o direito à ampla defesa, a contratada que,
convocada dentro do prazo de validade de sua proposta:
d.1) Não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;
d.2) Não entregar a documentação exigida no edital;
d.3) Apresentar documentação falsa;
d.4) Causar o atraso na execução do objeto;
d.5) Não mantiver a proposta;
d.6) Falhar ou fraudar na execução do contrato;
d.7) Comportar-se de modo inidôneo;
d.8) Declarar informações falsas; e
d.9) Cometer fraude fiscal.
e) Para os fins da alínea “d.7”, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos arts.
90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.
f) - As sanções descritas na alínea ”d” também se aplicam aos integrantes do cadastro de
reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o
compromisso assumido sem justificativa ou com justificativa recusada pela Administração
Pública.
g) A Contratada ficará sujeita, no caso de inexecução parcial ou total da obrigação, com
fundamento no art. 86 da Lei nº 8.666/93, à seguinte penalidade:
g.1) multa moratória de:
g.1.1) 0,05% (zero vírgula zero cinco por cento) ao dia sobre o valor do contrato em caso
de atraso na execução dos serviços, até o máximo de 10 (dez) dias;
g.1.2) Sendo o atraso superior a 10 (dez) dias, configurar-se-á inexecução total da
obrigação, a ensejar a aplicação de multa compensatória, prevista no item “c”, sem
prejuízo da aplicação da multa moratória limitada a 0,5% (zero vírgula cinco por cento),
oriunda do atraso referido no subitem anterior, bem como da rescisão unilateral da
avença.
h) As multas moratória e compensatória poderão ser cumuladas com as sanções
previstas na alínea “a”.
i) Apenas a aplicação das penalidades de advertência e multa moratória, não necessitam
ser publicadas no DOU, devendo a intimação da apenada dar-se por meio de notificação.
j) As sanções estabelecidas nesta cláusula são da competência exclusiva da autoridade
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designada nos normativos internos deste Tribunal, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da efetiva notificação
k) A autoridade competente, na aplicação das penalidades previstas nesta cláusula, deverá
levar em consideração a gravidade da conduta da Contratada, o caráter educativo da
pena, bem como o dano causado ao Contratante, observados os princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade, da prevalência e indisponibilidade do interesse público,
em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados.
l) O valor da multa moratória ou compensatória, nos termos do artigo 86, § 3º da LLC,
poderá ser descontado da garantia contratual, dos créditos da Contratada ou cobrado
judicialmente, nesta ordem.
m) O recolhimento do valor da multa, moratória ou compensatória, deverá ser feito no
prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da intimação da aplicação da sanção, sob
pena de seu desconto ser efetuado conforme item anterior, acrescida de juros moratórios
de 1% (um por cento) ao mês.
n) As penalidades estabelecidas nestas cláusulas deverão ser registradas no SICAF.
o) As penalidades descritas nesta cláusula não excluem a possibilidade de o
CONTRATANTE cobrar da CONTRATADA indenização por eventuais perdas e danos.
p) Caso seja constatada a irregularidade fiscal durante a vigência da ARP, a Administração
notificará o Fornecedor para providenciar a regularização no prazo de 30 (trinta) dias.
Persistindo a irregularidade serão adotadas providências no sentido de rescindir a avença.
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA DOCUMENTAÇÃO
A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a
seguir especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes:
a) Processo Administrativo Nº 0001851-41.2022.6.15.8000;
b) Edital do Pregão Eletrônico nº 13/2022 – TRE/PB e anexos;
c) Proposta Comercial da FORNECEDORA.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -DAS DEMAIS CONDIÇÕES
Em vista da implementação de sistema informatizado de procedimentos administrativos
neste TRE/PB, denominado SEI - Sistema Eletrônico de Informações, a contratada deverá
efetuar o cadastro no referido sistema para acesso as informações e para assinatura
eletrônica de documentos que serão necessárias à formalização da contratação;
Considerando a previsão de encaminhamento de mensagens eletrônicas através do SEI –
Sistema Eletrônico de Informações, a contratada deverá informar pelo menos 1 (uma)
conta de e-mail válida, ficando a contratada obrigada a acessar diariamente o e-mail,
acusando expressamente o recebimento da mensagem, no prazo máximo de 2 (dois)
dias úteis da data da comunicação expedida.
Caso não haja recebimento expresso, o teor da mensagem será considerado lido após o
decurso do prazo descrito.
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
Para dirimir as questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, fica eleito o
foro da Justiça Federal em João Pessoa/PB, com renúncia expressa a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.
Nada mais havendo a tratar eu, Mário Cezar Delgado Régis, Chefe da Seção de Compras,
lavrei a presente Ata de Registro de Preços que lida e achada conforme vai assinada pelo
ÓRGÃO GERENCIADOR e pelo particular fornecedor.

 

___________________________________________
Arioaldo Araújo Júnior

Secretário de Administração e Orçamento
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 ___________________________________________

Sandra Mara Gomes Peixoto
MR LICITAÇÕES LTDA

 

 
SANDRA MARA GOMES PEIXOTO

USUÁRIO EXTERNO
 

Documento ass inado eletronicamente por Sandra Mara Gomes Peixoto em 26/07/2022, às 17:27,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

ARIOALDO ARAÚJO JÚNIOR
SECRETÁRIO(A) DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

 

Documento ass inado eletronicamente por ARIOALDO ARAÚJO JÚNIOR em 26/07/2022, às 18:25,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no s ite https://sei.tre-
pb.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir& id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1311547 e o código CRC 4603A921.

0001851-41.2022.6.15.8000 1311547v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 6 / 2022

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 08/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI N.º: 0006329-42.2021.6.07.8100

No dia 04 de agosto de 2022, a UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL, inscrito no CNPJ sob o n.º 04.099.695/0001-
61, situado na Praça Municipal de Brasília, SIG, quadra 2, lote 6, Brasília – DF, CEP: 70094-901, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representado por sua Diretora-Geral Substituta,
a Senhora LÚCIA CARVALHO BITAR YUNG-TAY, no uso de suas atribuições, nos termos da Lei n.º 8.666/93, Decreto n.º 7.892/13, Lei Complementar n.º 123/2006, Lei n.º 10.520/2002,
Decreto n.º 10.024/2019 e demais normas legais cabíveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico SRP n.º 08/2022, resolve registrar os preços ofertados pelo
fornecedor abaixo descrito, em conformidade com as seguintes cláusulas e condições:

 

LOTE 3 - ÁLCOOL ANTISSÉPTICO

ITEM Descrição Marca Unid. de
medida

Quant.
Registrada

Preço Unitário
(R$)

Valor total
(R$)

7 Álcool 70% em gel antisséptico p/a higienizar as mãos. Frasco c/ no mínimo 200ml. MASTER UN. 90.000 1,99 179.100,00

8 Álcool 70% em gel antisséptico p/ higienizar as mãos c/ válvula pump. Frasco c/ 1 litro. MASTER UN. 25.000 6,24 156.000,00

9 Álcool 70% líquido antisséptico p/ higienizar superfícies c/ tampa borrifador/spray.
Frasco c/ 1 litro. MASTER UN. 25.000 7,69 192.250,00

TOTAL Quinhentos e vinte e sete mil, trezentos e cinquenta reais 527.350,00

Empresa: COMERCIAL MONTEIRO EIRELI-EPP  
CNPJ: 24.240.240/0001-21  
Endereço: Rua São Geraldo n° 429 Esq. C/ Rua Santo Afonso, Qd 16 Lt 04, Vila Perpétuo Socorro Trindade –GO
Telefone:(62) 3070-7250 / (62) 98190-7250
E-mail: licitacao.monteiro@hotmail.com
Representante Legal: SIMONE LOBO DE ALVARENGA
RG: 1773590/SSP-GO
CPF: 624.331.481-20
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1. CLÁUSULA PRIMEIRA – VALIDADE, ALTERAÇÕES, VEDAÇÕES E ADESÃO
1.1.  Esta Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da última assinatura eletrônica no SEI (Sistema Eletrônico de Informações), incluídas nesse

prazo eventuais prorrogações.
1.2.  É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei n.º 8.666, de 1993.
1.3.  As contratações decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alteradas, observado o disposto no art. 65 da Lei n.º 8.666, de 1993.
1.4.  Os Órgãos da Justiça Eleitoral, não participantes dos procedimentos iniciais da licitação, poderão aderir à(s) Ata(s) de Registro(s) de Preço(s), de acordo com disposto no art.

22 do Decreto 7.892/2013, tendo em vista que esses entes públicos realizam as Eleições Gerais 2022 no país, e portanto, possuem demandas idênticas e indispensáveis á consecução dos atos para a
coleta de votos em outubro próximo.

1.4.1.  Para os demais Órgãos, não será permitida a adesão à(s) Ata(s) de Registro(s) de Preço(s).
1.4.2.  Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o TRE-DF para manifestação

sobre a possibilidade de adesão, mediante encaminhamento de e-mail para aslic@tre-df.jus.br, telefone: (61) 3048-4232 e 3048-4024, Assessoria de Licitações.
1.4.3.  O TRE-DF poderá optar pela aceitação ou não da adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador

e órgãos participantes, se houver.
1.4.4.  As aquisições decorrentes das adesões não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens registrados nesta ata de registro de

preços para o TRE-DF e para os órgãos participantes, se houver.
1.4.5.  O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de

preços para o TRE-DF e para os órgãos participantes, se houver, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem, o que deverá ser observado pelo TRE-DF por ocasião dos
pedidos de adesão.

1.4.6.  Após a autorização do TRE-DF, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata;
1.4.7.  Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla

defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao TRE-DF.
 

2. CLÁUSULA SEGUNDA – CADASTRO DE RESERVA DE FORNECEDORES
2.1.  Com a finalidade de formação de cadastro de reserva no caso de impossibilidade de atendimento pelo primeiro colocado da ata, caso haja interessados, será incluído como

anexo a esta Ata de Registro de Preços, o registro das licitantes que aceitarem cotar os bens com preços iguais às da licitante vencedora na sequência da classificação do certame.
2.2.  A habilitação dos fornecedores que compõem o cadastro de reserva será efetuada nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 13 (quando o primeiro colocado não assinar

a ata, apesar de convocado) e nos arts. 20 e 21, do Decreto n.º 7.892/2013 (em caso de cancelamento do registro do fornecedor).
2.3.  A ordem de classificação das licitantes registradas na ata deverá ser respeitada nas contratações.

 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – REVISÃO E DO CANCELAMENTO DOS PREÇOS REGISTRADOS

3.1.  Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços  praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao
TRE-DF promover as  negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei n.º 8.666, de 1993.

3.2.  Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o TRE-DF convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução
dos preços aos valores praticados pelo mercado.

3.3.  O(s) fornecedor(es) que não aceitar(em) reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado será(ão) liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
3.4.  Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o TRE-DF poderá:
I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos

motivos e comprovantes apresentados; e
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II - Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
3.5.  Não havendo êxito nas negociações, o TRE-DF deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais

vantajosa.
3.6.  O registro do fornecedor será cancelado quando:
I - Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
II - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido no Edital, sem justificativa aceitável;
III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
IV - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n.º 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei n.º 10.520, de 2002.
3.7.  O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do item 3.6.se dará mediante decisão do(a) Ordenador(a) de Despesas, assegurado o contraditório e a

ampla defesa.
3.8.  O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente

comprovados e justificados:
I - Por razão de interesse público;
II - A pedido do fornecedor. 
3.9.  As especificações técnicas constantes do Edital do Pregão Eletrônico SRP n.º 08/2022 e seus anexos, bem como a proposta da licitante, integram esta Ata de Registro de

Preços, independentemente de transcrição.
Esta Ata, após lida e achada conforme, é assinada pelos representantes legais do TRE-DF e do Fornecedor Beneficiário.

 

SRA. LÚCIA CARVALHO BITAR YUNG-TAY
Diretora-Geral Substituta

TRE-DF
 
 

SRA. SIMONE LOBO DE ALVARENGA
Representante legal

COMERCIAL MONTEIRO EIRELI-EPP
 

Documento assinado eletronicamente por LÚCIA CARVALHO BITAR YUNG-TAY, Diretora-Geral Substituta, em 04/08/2022, às 21:02, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SIMONE LOBO DE ALVARENGA, Usuário Externo, em 05/08/2022, às 07:47, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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E-mail - 1124347

Data de Envio: 
  13/08/2022 09:54:11

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

Para:
    sdmmundaudistribuidora@gmail.com

Assunto: 
  Aquisição álcool em gel e máscara cirúrgica - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir álcool em gel e máscara cirúrgica, de acordo
com especificações anexas, por contratação direta, tendo como prazo máximo de entrega o dia
15/09/2022.

- Máscara cirúrgica tripla camada - 3.850 unidades
- Álcool em gel 70% para as mãos, em frasco de 500ml - 27.000 unidades

Desta forma, solicitamos apresentação de proposta de preço, que poderá ser elaborada com todos ou
com parte do material demandado, com a maior brevidade possível.

Em caso de inviabilidade, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
82 993010575

Anexos:
    epi.pdf
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E-mail - 1124348

Data de Envio: 
  13/08/2022 10:10:11

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

Para:
    higitecn@gmail.com

Assunto: 
  Aquisição álcool em gel e máscara cirúrgica - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir álcool em gel e máscara cirúrgica, de acordo
com especificações anexas, por contratação direta, tendo como prazo máximo de entrega o dia
15/09/2022.

- Máscara cirúrgica tripla camada - 3.850 unidades
- Álcool em gel 70% para as mãos, em frasco de 500ml - 27.000 unidades

Desta forma, solicitamos apresentação de proposta de preço, que poderá ser elaborada com todos ou
com parte do material demandado, com a maior brevidade possível.

Em caso de inviabilidade, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
82 993010575

Anexos:
    epi.pdf
    E_mail_1124347.html

E-mail SEIC 1124348         SEI 0008122-29.2022.6.02.8000 / pg. 19



E-mail - 1124351

Data de Envio: 
  13/08/2022 10:19:44

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

Para:
    mrlicitacaoltda@gmail.com

Assunto: 
  Aquisição álcool em gel - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

Considerando a existência da Ata de Registro de Preço nº 41/2022, firmada entre essa empresa e o
Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, anexa, questionamos a possibilidade de fornecimento de 27.000
unidades do item álcool em gel 70% (frasco de 500 ml), no valor uniário de R$ 6,30, nas condições
registradas na citada ARP.

Solicitamos que a resposta ocorra com a maior brevidade possível.

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
82 993010575

Anexos:
    Anexo_1124345_SEI_TRE_PB___1311547___Ata_de_Registro_de_Precos.html
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E-mail - 1124352

Data de Envio: 
  13/08/2022 10:22:39

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

Para:
    licitacao.monteiro@hotmail.com

Assunto: 
  Aquisição álcool em gel - TRE/AL

Mensagem: 
  Prezados(as),

Considerando a existência da Ata de Registro de Preço nº 06/2022, firmada entre essa empresa e o
Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, anexa, questionamos a possibilidade de fornecimento de
12.500 unidades do item "Álcool 70% em gel antisséptico p/ higienizar as mãos c/ válvula pump. Frasco c/
1 litro", no valor uniário de R$ 6,24, nas condições registradas na citada ARP.

Solicitamos que a resposta ocorra com a maior brevidade possível.

Atenciosamente.

Lisiana Teixeira Cintra
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
82 993010575

Anexos:
    Anexo_1124346_ARP_6_Comercial_Monteiro__alcool__itens_7__8_e_9__1_.pdf
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DATA: 15  agosto, 2022

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS QTDE UNID MARCA IMAGEM R$ Unit. R$ Total

1

Máscara cirúrgica tripla camada, com filtro, fixação com elástico, do 

tipo NPH, Descartável e de uso único, baixa condutividade térmica, 

baixa inflamabilidade; Com pregas horizontais; Fabricada em Não-

tecido de Polipropileno, duas camadas externas de não tecido 100% 

polipropileno e uma camada interna de filtro de retenção bacteriana 

composto por SMMMS 50G: Eficiência de Filtração Bacteriana (BFE) > 

99% e Eficiência de Filtragem de Partículas (EFP) > 98%); Clipe para 

ajuste nasal embutido: em metal galvanizado e revestido com plástico; 

Isenta de fibra de vidro; Soldada eletronicamente por ultrassom, Atóxica 

e Apirogênica, hipoalergênica; não estéril, inodora, maleável e 

resistente; Cor branca; Prazo de Validade: 3 anos a partir da data da 

entrega. Registro no Ministério da Saúde – ANVISA; Caixa com 50 

unidades. Embalagem contendo externamente dados de identificação, 

procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no 

Ministério da Saúde - ANVISA.

3850 CX NOBRE 7,90R$   30.415,00R$           

2

ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, para as mãos, com tampa tipo 

válvula PUMP, concentração mínima 70% INPM, 70%GL, neutro, 

transparente. Produto em frascos de 500ml, com válvula PUMP, 

indicando registro do item no Ministério da Saúde e número de telefone 

para atendimento ao consumidor (SAC). Acondicionamento obrigatório 

em caixas de papelão, contendo identificação do fabricante. Validade 

mínima de 20 meses a partir da data de entrega.

27000 UNID FLAMAGEL 9,69R$   261.630,00R$         

TOTAL 292.045,00R$    

COMPRADOR: Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

COTAÇÃO

VALIDADE: 30 DIAS
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DATA: 15  agosto, 2022

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS QTDE UNID MARCA IMAGEM R$ Unit. R$ Total

COTAÇÃO

ENTREGA: 15/09/2022

MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI – EPP, - Endereço: Rua Rosendo Gama, 144, 150 E 158, Baixa Grande, CEP: 57307-205 

Arapiraca/AL CNPJ: 12.183.082/0001-36 - Insc. Estadual: 242.30822-8 – FONE / FAX (82) 3521-1863/(82) 99109-380, E-mail: comercial@mrbdistribuidora.com 

/ licitcao@mrbdistribuidora.com / financeiro@mrbdistribuidora.com

DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL, AG: 1233-5, C/C: 131464-5

Proposta - MC Distribuidora (1124557)         SEI 0008122-29.2022.6.02.8000 / pg. 27



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
PROPOSTA
Av Aristeu de Andrade, 377 - Maceio-AL

 
 
 

17444958/1
COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 002-15/08
Processo DISPENSA
Abertura 15/08/2022 Hora 17:00

Afogados da Ingazeira, 15 de agosto de 2022

Total(R$): 53.900,00
Item Und Qtde Descrição Marca Vlr.Unit. Total
01 CX 3850 MASCARA DESC ELASTICO 3 CAM CX C/50 

Registro M.S: 0010330669038 
Procedência: Mercadoria Nacional 

DESCARPACK (SC) 14,00 53.900,00

(Quatorze Reais)
(Cinquenta e Três Mil, Novecentos Reais)

02 FRS 27000 ALCOOL GEL 70% 500G CX C/12 
Registro M.S: ISENTO 
Procedência: Mercadoria Nacional 

ITAJA (GO) 7,80 210.600,00

(Sete Reais e Oitenta Centavos)
(Duzentos e Dez Mil, Seiscentos Reais)

Validade da Proposta Será de 15 dia(s).
Prazo de Entrega CONFORME

SOLICITADO
Prazo de Pagamento 30 DIAS
 

Valor Global da Proposta 264.500,00 (Duzentos e Sessenta e Quatro Mil, Quinhentos Reais)
 

Observação AQUISIÇÃO DE EPI'S - ELEIÇÕES/2022
 

Dados Bancários 001 - Banco do Brasil S.A. 
Agência 0570-3 - Agência Banco do Brasil 
Conta Corrente 28996-5

 
Prazo de Vigência do Contrato O período de vigência deste contrato será de meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado observando os parâmetros da

lei.
 

Da Declaração   ... declara para os devidos fins que, no preço proposto estão inclusos todos os encargos (obrigações sociais, impostos, despesas de frete, 
materiais, mão-de-obra, taxas, etc) e despesas necessárias à entrega do objeto da licitação, bem como declara ainda que, atende, tem 
conhecimento, e concorda com todas as especificações exigidas neste edital.  

___________________________________________________
Cirúrgica Brasil Distribuidora de Medicamentos Ltda - CNPJ: 40.788.766/0001-05

Maria do Carmo de Lima E Silva 
RG: - CPF: 195.027.884-00 
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ESTADO DE ALAGOAS 
Seção de Instrução de Contratações - SEIC 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
 

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS: 
 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir álcool em gel e máscara cirúrgica, de acordo com especificações anexas, 
por contratação direta, tendo como prazo máximo de entrega o dia 15/09/2022 

 

 

 

 

Todas as despesas estão incluídas nos valores acima.  

Validade da proposta: 60 dias. 

Garanhuns/PE, 15 de Agosto de 2022 

 

 

 

 

Item Descrição Unidade Qtd. 
Valor Unit. 

(R$) 

Valor Total (R$) 

1 

Máscara cirúrgica tripla camada, com filtro, fixação com elástico, 

do tipo NPH, Descartável e de uso único, baixa 

condutividade térmica, baixa inflamabilidade; Com pregas 

horizontais; Fabricada em Não-tecido de Polipropileno, duas 

camadas externas de não tecido 100% polipropileno e uma 

camada interna de filtro de retenção bacteriana 

composto por SMMMS 50G: Eficiência de Filtração Bacteriana 

(BFE) > 99% e Eficiência de Filtragem de Partículas (EFP) > 

98%); Clipe para ajuste nasal embutido: em metal galvanizado e 

revestido com plástico; Isenta de fibra de vidro; Soldada 

eletronicamente 

por ultrassom, Atóxica e Apirogênica, hipoalergênica; não estéril, 

inodora, maleável e resistente; Cor branca; 

Prazo de Validade: 3 anos a partir da data da entrega. 

Registro no Ministério da Saúde – ANVISA; Caixa com 50 

unidades. Embalagem contendo externamente dados 

de identificação, procedência, data de fabricação, validade, 

número de lote e registro no Ministério da Saúde - ANVISA. 

 

Caixa c/ 

50 
3850 R$ 9,90 R$ 38.115,00 

2 

 

 

ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, para as 

mãos, com tampa tipo válvula PUMP, 

concentração mínima 70% INPM, 70% 

GL, neutro, transparente. Produto em 

frascos de 500ml, com válvula PUMP, 

indicando registro do item no Ministério da 

Saúde e número de telefone para 

atendimento ao consumidor (SAC). 

Acondicionamento obrigatório em caixas de 

papelão, contendo identificação do 

fabricante. Validade mínima de 20 meses a 

partir da data de entrega. 
 

Unid 27000 R$ 5,49 R$ 148.230,00 

R$ 186.345,00 
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ITEM ESPECIFICAÇÕES UND QUANT

1

Máscara cirúrgica tripla camada, com filtro, fixação com elástico, do tipo NPH, Descartável e de uso 

único, baixa condutividade térmica, baixa inflamabilidade; Com pregas horizontais; Fabricada em Não-

tecido de Polipropileno, duas camadas externas de não tecido 100% polipropileno e uma camada interna 

de filtro de retenção bacteriana composto por SMMMS 50G: Eficiência de Filtração Bacteriana (BFE) > 

99% e Eficiência de Filtragem de Partículas (EFP) > 98%); Clipe para ajuste nasal embutido: em metal 

galvanizado e revestido com plástico; Isenta de fibra de vidro; Soldada eletronicamente por ultrassom, 

Atóxica e Apirogênica, hipoalergênica; não estéril, inodora, maleável e resistente; Cor branca; Prazo de 

Validade: 3 anos a partir da data da entrega. Registro no Ministério da Saúde – ANVISA; Caixa com 50 

unidades. Embalagem contendo externamente dados de identificação, procedência, data de fabricação, 

validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde - ANVISA.

CAIXA 3850 R$ 8,44
oito reais e quarenta 

e quatro centavos
R$ 32.494,00

trinta e dois mil, 

quatrocentos e noventa e 

quatro reais

2

ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, para as mãos, com tampa tipo válvula PUMP, concentração mínima 

70% INPM, 70% GL, neutro, transparente. Produto em frascos de 500ml, com válvula PUMP, indicando 

registro do item no Ministério da Saúde e número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

Acondicionamento obrigatório em caixas de papelão, contendo identificação do fabricante. Validade 

mínima de 20 meses a partir da data de entrega.

FRASCO 27000 R$ 10,79
dez reais e setenta e 

nove centavos
R$ 291.330,00

duzentos e noventa e um 

mil, trezentos e trinta reais

R$ 323.824,00

trezentos e vinte e três mil, 

oitocentos e vinte e quatro 

reais

Penedo/AL, 15 de agosto de 2022

Felipe Ferreira Peixoto

Responsável Legal

CPF: 065.974.344-20

RG: 30814456

Ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura desta licitação, ou o prazo estabelecido em edital e seus anexos.

O prazo de entrega será de acordo com o estabelecido no edital e seus anexos.

Conta para pagamento: Agência: 0049-3, Conta Corrente: 31.061-1 Banco do Brasil

Responsável pela assinatura de contratos/atas de registros, será o senhor Felipe Ferreira Peixoto, CPF: 065.974.344-20, RG: 30814456, Brasileiro, Casado, empresário, residente Praça Largo de 

Fatima, 36, Centro, Penedo/AL, CEP: 57200-000.

PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 34.016.593/0001-04, INC. ESTADUAL 24306205-2, e-mail: penedodistribuidora@hotmail.com, apresenta proposta comercial, 

pelos valores abaixo especificados: 

PREÇO TOTALPREÇO UNITÁRIO

VALOR TOTAL 

1

CNPJ: 34.016.593/0001-04 - INSC. ESTADUAL: 243.06205-2

Loteamento Jasmelino, nº 57, Lote 08, Quadra 01, Dom Constantino, Penedo/AL, CEP: 57200-000

Telefone: (82) 9983-9081 / 9980-7344 - penedodistribuidora@hotmail.com
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ITEM DESCRIÇÃO UND QTD MARCA  CUSTO  VALOR POR EXTENSO  TOTAL  VALOR POR EXTENSO 

1

Máscara cirúrgica tripla camada, com filtro, fixação com elástico, do tipo NPH, Descartável e de uso único, 

baixa condutividade térmica, baixa inflamabilidade; Com pregas

horizontais; Fabricada em Não-tecido de Polipropileno, duas camadas externas de não tecido 100% 

polipropileno e uma camada interna de filtro de retenção bacteriana composto por SMMMS 50G: 

Eficiência de Filtração Bacteriana (BFE) > 99% e Eficiência de Filtragem de Partículas (EFP) > 98%); Clipe 

para ajuste nasal embutido: em metal

galvanizado e revestido com plástico; Isenta de fibra de vidro; Soldada eletronicamente por ultrassom, 

Atóxica e Apirogênica, hipoalergênica; não estéril, inodora,

maleável e resistente; Cor branca; Prazo de Validade: 3 anos a partir da data da entrega. Registro no 

Ministério da Saúde – ANVISA; Caixa com 50 unidades. Embalagem contendo externamente dados de 

identificação, procedência, data de fabricação, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde - 

ANVISA.

CX 3850
SOL-

MILLENNIUM
 R$          16,10 

 dezesseis reais e dez 

centavos 
61.985,00R$           

 sessenta e um mil, novecentos e 

oitenta e cinco reais 

2

ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, para as mãos, com tampa tipo válvula PUMP, concentração mínima 

70% INPM, 70% GL, neutro, transparente. Produto em frascos de 500ml, com válvula PUMP, indicando 

registro do item no Ministério da Saúde e número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

Acondicionamento obrigatório em caixas de papelão, contendo identificação do fabricante. Validade 

mínima de 20 meses a partir da data de entrega.

FRASCO 27000 BELLOBELLA  R$            6,32 
 seis reais e trinta e dois 

centavos 
170.640,00R$         

 cento e setenta mil, seiscentos e 

quarenta reais 

 R$        232.625,00 
duzentos e trinta e dois mil, 

seiscentos e vinte e cinco reais

COTAÇÃO

13/08/2022 00:00

DESTINADO AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

VALOR TOTAL

VALIDADE DE 60 DIAS

Rua Tavares de Araújo, SN, Centro, CEP: 57840-000 | Santana do Mundaú – AL. 

CNPJ 45.277.978/0001-33 Caceal 240.28802-5 , E-mail - sdmmundaudistribuidora@gmail.com - Fone (82) 98216-2611/ (82) 98208-7411

P
roposta - S
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AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES 

TER/AL 

ATT SRA Lisiana Teixeira Cintra 
 
 
 

OBJETO: Contratação de matéria de proteção e sanitizantes 
 
 
 
 
 
ITEM 1: 
Máscara cirúrgica tripla camada, com filtro, fixação com elástico, do tipo NPH, 
Descartável e de uso único, baixa condutividade térmica, baixa inflamabilidade; com 
pregas horizontais; fabricada em Não-tecido de Polipropileno, duas camadas externas 
de não tecido 100% polipropileno e uma camada interna de filtro de retenção bacteriana 
composto por SMMMS 50G: Eficiência de 

Filtração Bacteriana (BFE) > 99% e Eficiência de Filtragem de Partículas (EFP) > 98%); 
Clipe para ajuste nasal embutido: em metal galvanizado e revestido com plástico; isenta 
de fibra de vidro; soldada eletronicamente por ultrassom, atóxica e Apirogênica, 
hipoalergênica; não estéril, inodora, maleável e resistente; Cor branca; Prazo de 
Validade: 3 anos a partir da data da 
entrega. Registro no Ministério da Saúde – ANVISA; 
Caixa com 50 unidades. 
Embalagem contendo externamente dados de identificação, procedência, data de 
fabricação, validade, número de lote e registro no Ministério da Saúde - ANVISA. 
QUANTIDADE: 3.850 CAIXAS 
VALOR UNITARIO(R$): 7,80 
VALOR TOTAL(R$): 30.030,00 

Registro ANVISA 81717710008  
Marca: Open Medical  
Lote: OPMEP 10/2021  
Composição: TNT Tripla Camada  
Gramatura: 16g/m²; 20g/m²; 18g/m²  
Quantidade de Camadas: 03 Camadas  
Cor: Branca  
Fabricante: Wuhan Healthwell Imp & Exp trading co., Ltd 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PEGASUS 
REPRESENTACOES 
EIRELI:229998560
00155

Assinado de forma 
digital por PEGASUS 
REPRESENTACOES 
EIRELI:22999856000155 
Dados: 2022.08.13 
11:38:24 -03'00'
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Valor Total da Proposta: R$ 30.030,00(trinta mil e trinta reais)  
Prazo estimativo para entrega: imediato  
Prazo da proposta:  • 180 dias  

Pagamento: • De acordo com o Empenho  
Representante Legal: Rogério Bezerra Santos  
Cargo: Diretor/Sócio ID: 98010330586 CPF: 640.096.023-68  
E-mail: cotacao@pegasuseireli.com.br  
Dados Bancários • Banco: Brasil • Agência: 0049 • Conta: 35.647-6  
Declaro: 1) que estão incluídas nesta proposta comercial, as despesas com todos os 
impostos, taxas, encargos sociais, encargos fiscais, desembaraço aduaneiro, encargos 
previdenciários e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o 
objeto da licitação.  
2) que estou de acordo com todas as normas e condições deste Edital e seus anexos 

PEGASUS 
REPRESENTACOES 
EIRELI:229998560
00155

Assinado de forma digital 
por PEGASUS 
REPRESENTACOES 
EIRELI:22999856000155 
Dados: 2022.08.13 11:38:38 
-03'00'
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RELATÓRIO DE ENSAIO Nº112167/2022A 
ANÁLISES MICROBIOLÓGICAS

Teste de Eficiência da Filtração Bacteriana “BFE- 15052- Máscaras Cirúrgicas”

São Paulo, 23 de Março de 2022.

OPEN MEDICAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA Rua Dalmo Vieira, 2425 - Sala 501 - Edifício Pacífico Empresarial - Centro

Solicitante: Diego Neves CEP: 88330-075 - Balneário Camboriú/SC

Material: Máscara Cirúrgica Tripla /Open Medical 

Data de entrada: 17/03/2022 Hora de entrada: 14:55

Embalagem: Original do Fabricante Condições de transporte: Temperatura ambiente 

Descrição da amostra:
Registro ANVISA 81717710008
Marca: Open Medical 
Lote: OPMEP 10/2021
Composição: TNT Tripla Camada 
Gramatura: 16g/m²; 20g/m²; 18g/m²
Quantidade de Camadas: 03 Camadas
Cor: Branca 
Tamanho: 17,5cm X 9cm – Elástico (16,5cm + ou – 0,5cm ) 
Fabricante: Wuhan Healthwell Imp & Exp trading Co., Ltd 
Nº do Produto: 01 Data de Fabricação: 10/2021 Data de Validade: 10/2026

Micro-organismo utilizado: Staphylococcus aureus ATCC 6538

  
Resultado: A amostra apresentou 99,70% de eficiência de filtração bacteriana.

Requisito de aprovação segundo NBR 15052:2004

BFE% >95% Aprovada

BFE% <95% Reprovada

 

Metodologia: ABNT NBR 15052: 2004 Anexo B  Artigos de não tecido de uso Odonto-médico-hospitalar - Máscaras Cirúrgicas - Requisitos
Observação: Este ensaio tem seu valor  restrito  somente à(s)  amostra(s)  entregue(s) a CONTROLBIO.  O presente documento de resultado(s)  de
ensaio(s), foi emitido em uma via original, respondendo o Laboratório, apenas pela veracidade desta via.

Controlbio Assessoria Técnica Microbiológica S/S Ltda.
Rua Comendador Elias Assi, 645 - Caxingui - CEP 05516-000 - São Paulo - SP

Laboratório de Ensaio acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob número CRL 0545, escopo disponível em: http://
www.inmetro.gov.br/laboratorios/rble/docs/CRL0545.pdf

Visualize os ensaios habilitados na ANVISA/REBLAS em www.controlbio.com.br.
FT.TM.BFE 15052- Rev. 00                                                                                                                                                                                                      1/1

Diretora Técnica
 

Maria José Silveira
CRBio.: 18.098-01

Gerente de Laboratório
 

Paula de Maio Trezza
CRBio.: 43.933/01-D
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ANEXO DE IMAGENS DA FICHA TECNICA 

Máscara Cirúrgica Tripla Descartável - Open Medical 

 

AV. DO ESTADO DALMO VIEIRA 2425 SALA 502 EDIF PACIFICO EMPRESARIAL – CENTRO - 
BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC; CEP: 88.330-075 - CNPJ: 26.145.871/0001-97 

Ver.: 04/2021  1 de 1 
 

4.2.17 Imagens Gráficas do Produto   

Seguem abaixo os modelos do produto Máscara Descartável Open Medical objetos desta Notificação: 

Referência Ilustração Características 
Modelo com Elástico 

 

  

 

COMPRIMENTO: 17,5 
cm; - LARGURA: 9 cm; - 
COR: BRANCA; - 
ELÁSTICO 
(comprimento): 16,5cm 
+/- 0,5cm; 

GRAMATURA 
CAMADAS:  

externa / média / interna 

                                           
16g/m2 / 20g/m² / 18g/m² 

 

Tabela 01: Tabela comparativa com os objetos do cadastro, os quais possuem mesma indicação de uso e 

composição, diferenciando-se somente pelo modo de fixação na face; 

 

4.1.8 Formas de apresentação comercial do produto  

O produto é comercializado em uma caixa de papel cartonado contendo 50 unidades. Esta apresentação será 

inserida numa caixa de papel cartonado maior para o transporte, variando a sua quantidade total de transporte 

de acordo com a demanda e solicitação do cliente. 

 

Figura 02. Imagem ilustrativa da embalagem primário do produto ; 

 

Figura 03. Imagem ilustrativa do produto na sua embalagem de transporte. 
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Av Aristeu de Andrade, 377 - Maceio-AL
PROPOSTA DE PREÇO

 
 
 

17444925/1
COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001-15/08
Processo VENDA DIRETA
Abertura 15/08/2022 Hora 08:00

Afogados da Ingazeira, 13 de agosto de 2022

Total(R$): 34.534,50
Item Und Qtde Descrição Marca Vlr.Unit. Total
01 CX 3850 MASCARA DESC ELASTICO 3 CAM CX C/50 PACOTE 

Registro M.S: 81788080007 
Procedência: Mercadoria Nacional 

ABL (SC) 8,97 34.534,50

(Oito Reais e Noventa e Sete Centavos)
(Trinta e Quatro Mil, Quinhentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)

02 UND 27000 ALCOOL GEL 70% 500G CX C/12 
Registro M.S: ISENTO 
Procedência: Mercadoria Nacional 

PETRIBU (PE) 5,20 140.400,00

(Cinco Reais e Vinte Centavos)
(Cento e Quarenta Mil, Quatrocentos Reais)

Validade da Proposta Será de 15 dia(s).
Prazo de Entrega CONFORME

SOLICITADO
Prazo de Pagamento À COMBINAR
 

Valor Global da Proposta 174.934,50 (Cento e Setenta e Quatro Mil, Novecentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
 

Observação AQUISIÇÃO DE EPI'S - ELEIÇÕES/2022
 

Dados Bancários 001 - Banco do Brasil S.A. 
Agência 0570-3 - Agência Banco do Brasil 
Conta Corrente 17851-9

 
Prazo de Vigência do Contrato O período de vigência deste contrato será de meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado observando os parâmetros da

lei.
 

Da Declaração    ... declara para os devidos fins que, no preço proposto estão inclusos todos os encargos (obrigações sociais, impostos, despesas de frete, 
materiais, mão-de-obra, taxas, etc) e despesas necessárias à entrega do objeto da licitação, bem como declara ainda que, atende, tem 
conhecimento, e concorda com todas as especificações exigidas neste edital.   

___________________________________________________
Pharmaplus Ltda - CNPJ: 03.817.043/0001-52

Joseph Domingos da Silva 
RG: 1250052 SDS PE - CPF: 125.517.594-04 
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EMPRESA: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES 15/08/2022

CONTATO: LISIANA TEIXEIRA 

( X ) ORÇAMENTO               (    ) PEDIDO DE COMPRAS                 (    ) _________________

QUANT. UNID. DESCRIÇÃO DO PRODUTO PREÇO UNIT. PREÇO ENTREGA

3850 CX  R$       13,90  R$    53.515,00 IMEDIATA 

27000 FR

 R$       14,00  R$  378.000,00 10 DIAS 

 R$             -    R$                -   

TOTAL R$  R$  431.515,00 

PAGAMENTO: 30 DIAS  

VALIDADE PROPOSTA: 30 DIAS

AURELIO / VENDAS
Fone: 3224-9559 / 6679

      ACB SEGURANÇA EM EPI LTDA                                                                                                         
  CNPJ: 26.012.135/0001-60  IE. 0686836-34                                                                                         

RUA DA CONCÓRDIA, 907 / LOJA 001 - SÃO JOSÉ - RECIFE - PE                                                          
                                                                                                                                                                      
                                                                       CEP: 50020-055 / FONE: (81) 3224-6679                              

                                                                        E-MAIL: vendas@acessoequip.com.br

Máscara Descartável Tripla Camada com Filtro e Elástico - 
Descartex é indicada para a proteção contra vís, partículas e 
vapores, contando com sua barreira tripla, e com capacidade de 
filtragem bacteriológia superior a 95%, é idel para pessoas que 
tem contato com portadores de doença, profissionais da saúde e 
para a proteção em geral. MARCA DESCARTEX HMED

ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, para as mãos, com tampa 
tipo válvula PUMP,concentração mínima 70% INPM, 70% GL, 

neutro, transparente. Produto em frascos de 500ml, com 
válvula PUMP, indicando registro do item no Ministério da 

saúde. MARCA PREMISSE 
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Recife, 15 de agosto de 2022.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ALMACEIÓ

 443.745Número:COTAÇÃO DE PREÇOS

-

ATT.:

Preço TotalPreço UnitárioUndItem Qtd. Descrição Marca

DESCARTEX  11,10MASCARA DESCARTAVEL RET. TRIPLA 

C/PREGAS CLIPS E ELASTICO PCT C/50 

BRANCA

REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE N. 

80013410008

1 PC  3.850  42.735,00

Vlr. Total: quarenta e dois mil setecentos e trinta e cinco reais

onze reais  e dez centavosVlr.Unitario:

RIOQUIMICA  26,00ALCCOL GEL RIOGEL ANTISSEPTICO 430GR/ 

500ML PUMP COM FRASCO QUADRADO REF 

0510105224

2 UN  27.000  702.000,00

Vlr. Total: setecentos e dois mil  reais

vinte e seis reaisVlr.Unitario:

744.735,00

(setecentos e quarenta e quatro mil setecentos e trinta e cinco reais)

 R$:Valor Global da Proposta 

Validade da Proposta

Condição de Pagamento :

:

CONTRA APRES.

10 DIAS

IMEDIATA / 15 DIAS:Prazo de Entrega

:Frete

:Observação

Pág1/1

C.N.P.J

.

10.779.833/0001-56 Insc. Est. 000503185(81)3216-6161Fone

Av. Agamenon Magalhaes, 3158, Espinheiro, RECIFE - PE, CEP: 52020000
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Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
Av Aristeu de Andrade, 377 - Maceio-AL
PROPOSTA DE PREÇO

 
 
 

17444925/1
COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 001-15/08
Processo VENDA DIRETA
Abertura 15/08/2022 Hora 08:00

Afogados da Ingazeira, 15 de agosto de 2022

Total(R$): 381.780,00
Item Und Qtde Descrição Marca Vlr.Unit. Total
02 FRS 27000 ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, para as mãos, com tampa tipo válvula PUMP, concentração mínima 70% INPM, 70% GL,

neutro, transparente. Produto em frascos de 500ml, com válvula PUMP, indicando registro do item no Ministério da Saúde e número
de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). Acondicionamento obrigatório em caixas de papelão, contendo identificação do
fabricante. Validade mínima de 20 meses a partir da data de entrega 
Registro M.S: ISENTO 
Procedência: Mercadoria Nacional 

FARMAX (MG) 14,14 381.780,00

(Quatorze Reais e Quatorze Centavos)
(Trezentos e Oitenta e Um Mil, Setecentos e Oitenta Reais)

Validade da Proposta Será de 15 dia(s).
Prazo de Entrega ATÉ O DIA 15/09/2022
Prazo de Pagamento 30 DIAS
 

Valor Global da Proposta 381.780,00 (Trezentos e Oitenta e Um Mil, Setecentos e Oitenta Reais)
 

Observação AQUISIÇÃO DE EPI'S - ELEIÇÕES/2022
 

Dados Bancários 001 - Banco do Brasil S.A. 
Agência 0570-3 - Agência Banco do Brasil 
Conta Corrente 17851-9

 
Prazo de Vigência do Contrato O período de vigência deste contrato será de Vazio meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado observando os

parâmetros da lei.
 

Da Declaração       ... declara para os devidos fins que, no preço proposto estão inclusos todos os encargos (obrigações sociais, impostos, despesas de frete, 
materiais, mão-de-obra, taxas, etc) e despesas necessárias à entrega do objeto da licitação, bem como declara ainda que, atende, tem 
conhecimento, e concorda com todas as especificações exigidas neste edital.      

___________________________________________________
Pharmaplus Ltda - CNPJ: 03.817.043/0001-52

Joseph Domingos da Silva 
RG: 1250052 SDS PE - CPF: 125.517.594-04 
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H M G K 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

 
 

Rua São Lourenço da Mata nº 151, Bairro Novo,Ilha de Itamaracá, PE 

CEP: 53.900-000 - CNPJ: 36.193.120/0001-08 - Insc. Est.: 0872972-72 
Telefone Comercial (81) 9 9534-0090  
E-mail: hmgkltda@gmail.com 

 

 

 

“PROPOSTA COMERCIAL” 

 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 

A empresa HMGK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 36.193.120/0001-08, representada neste 

ato pelo Sr. José Humberto da Silva Júnior, aceitando integralmente e irretratavelmente os termos e 

condições, bem como observância dos Regulamentos Administrativos e Normas Técnicas Gerais e Específicas 

Aplicáveis, apresenta a seguinte PROPOSTA DE PREÇOS 

         

Item Und Material Quant Marca R$ Unit R$ Total 
01 Frasco 

500ml 

ÁLCOOL etílico hidratado, 

em GEL, para assepsia das 

mãos, com tampa tipo 

válvula PUMP, 

concentração mínima 70% 

INPM, 70% GL, neutro, 

transparente. Produto em 

frascos de 500ml, tipo de 

tampa/sistema VÁLVULA 

PUMP, com registro do 

item no Ministério da 

Saúde/Anvisa e número de 

telefone para atendimento 

ao consumidor (SAC). 

Acondicionamento 

obrigatório em caixas de 

papelão, contendo 

identificação do fabricante. 

Validade mínima de 20 

meses a partir da data de 

entrega. 

27.000 Ciclofarma R$ 8,20(oito 

reais e vinte 

centavos) 

R$ 221.400,00(duzentos 

e vinte um mil e 

quatrocentos reais) 

Valor Total R$ 221.400,00(duzentos e vinte um mil e quatrocentos reais) 
 

 

Declaramos inteira submissão aos preceitos em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e suas alterações 

até a presente data, bem como explícito conhecimento da impossibilidade de desistência da proposta após a fase de 

habilitação, SALVO se o (s) alegado (s) motivo (s) decorrente (s) de fato (s) superveniente (s) for (em) comprovado 

(s) e aceite (s) pela Comissão de Licitação. 

 

Propomos prestar ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, pelos preços acima 

indicados, o fornecimento do objeto deste processo licitatório, obedecendo todas às estipulações e asseverando que: 

 

Observaremos, integralmente, as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, existentes e 

aplicáveis quanto ao fornecimento do objeto desta licitação. 

 

Declaramos que nos preços ofertados estão inclusos todos os imposto e taxas que incidam ou venha incidi 

sobre os custos do material ofertado 
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H M G K 
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

 
 

Rua São Lourenço da Mata nº 151, Bairro Novo,Ilha de Itamaracá, PE 

CEP: 53.900-000 - CNPJ: 36.193.120/0001-08 - Insc. Est.: 0872972-72 
Telefone Comercial (81) 9 9534-0090  
E-mail: hmgkltda@gmail.com 

 

 

 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias 

Prazo de entrega: Até o dia 15 de setembro de 2022, caso o a nota de empenho seja 

confeccionada e enviada para a nossa empresa até o dia 17 de agosto de 2022. 

Local de entrega: Almoxarifado do TRE-AL 

 

REPRESENTANTE LEGAL:  

 

NOME: JOSÉ HUMBERTO DA SILVA JÚNIOR  

NACIONALIDADE: BRASILEIRO  

ESTADO CIVIL: SOLTEIRO  

FUNÇÃO: SÓCIO ADMINISTRADOR  

ENDEREÇO RESIDENCIAL:  

2ª TRAVESSA WALDEMAR REIS DO RÊGO Nº173  

IPUTINGA, RECIFE-PE  

CPF: 705.532.794-67  

RG: 8.904.362 SDS/ PE  

 

 

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:  

NOME DO BANCO: BANCO DO BRASIL  

AGÊNCIA Nº: 1835-0  

CONTA CORRENTE Nº: 66289-5  

PRAÇA DE PAGAMENTO: RECIFE 

 

 

 

Ilha de Itamaracá-PE, 15 de agosto de 2022. 

 

 

 
_________________________  

José Humberto da Silva Júnior  

Sócio-Administrador  

RG: 9.804.362 SDS/PE  

Proposta - HMGK (1125172)         SEI 0008122-29.2022.6.02.8000 / pg. 45



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

DESPACHO

Maceió, 15 de agosto de 2022.
 
À SEIC (à SAD, para ciência)
 
Senhora Chefe,
 
Diante do Memorando 924/2022, 1125152, esta

Coordenadoria passa a tecer as considerações abaixo:
 
a) Para o item 01 - Máscara cirúrgica tripla camada,

após revisão de quantitativos, usando-se a métrica fornecida
pelo Tribunal Superior Eleitoral, não será necessária a sua
aquisição, sendo a mesma atendida pelo estoque atual do
Almoxarifado;

 
b) Com relação ao item 03 - Porster papel couché

liso fosco, conforme acordado em reunião realizada na data
de hoje, entre esta subscritora e o titular da SAD, deverá
correr na licitação já marcada para o dia 24 de agosto
próximo.

 
c) Já para o item 02 - Álcool etílico hidratado, em

gel, será necessária a aquisição dos quantitativos apontados
no Termo de Referência SEALMOX 1113798, Anexo
I, 1113834.

 
Por fim, com relação ao Pregão Eletrônico nº

76/2022, 1121917, que irá se realizar no dia 24/08/2022,
seguindo a estratégia acima tratada, será necessário colher
autorização da Presidência deste Regional, para revogação
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dos itens 1 e 2.
 
Ressalto, ainda, que com relação à revogação acima

proposta, tendo em vista não haver a possibilidade de evento
de revogação parcial no sistema, sugerimos, com a devida
vênia, para a sua operacionalização, que o pregoeiro publique
aviso no Comprasnet, após, encaminhamento à SLC, para
publicização no Portal da Transparência, bem como que, no
momento da licitação, proceda ao cancelamento dos itens 1 e
2, para que não haja a necessidade de alteração da data do
referido pregão, não prejudicando, assim, os prazos de
contratação para o item 03.

 
Após a exposição acima, encaminho os presentes

autos à SEIC, para, a instrução da contratação emergencial
para o item 02, suscitada pelo Senhor Secretário de
Administração, por meio do Memorando 924/2022, 1125152,
com a urgência que o caso requer.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 15/08/2022, às 19:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1125248 e o código CRC 89B36D26.

0008122-29.2022.6.02.8000 1125248v1
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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 agosto de 2022.
Ciente do Despacho COMAP 1125248, devolvo os

autos à SEIC, para continuidade da instrução.
Em paralelo, à SLC, para ciência, tendo em vista os

reflexos quanto ao Processo SEI 0006657-82.2022.6.02.8000.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/08/2022, às 22:50, 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
1125290 e o código CRC 7CC3E406.

0008122-29.2022.6.02.8000 1125290v1
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ESTADO DE ALAGOAS 
Seção de Instrução de Contratações - SEIC 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
 

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS: 
 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende adquirir álcool em gel e máscara cirúrgica, de acordo com especificações anexas, 
por contratação direta, tendo como prazo máximo de entrega o dia 15/09/2022 

 

 

 

 

Todas as despesas estão incluídas nos valores acima. 

Entrega: 3 dias apos o recebimento do pedido. 

Validade da proposta: 60 dias. 

Garanhuns/PE, 15 de Agosto de 2022 

 

 

 

 

Item Descrição MARCA Unidade Qtd. 
Valor Unit. 

(R$) 

Valor Total (R$) 

2 

 

 

ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, para as 

mãos, com tampa tipo válvula PUMP, 

concentração mínima 70% INPM, 70% 

GL, neutro, transparente. Produto em 

frascos de 500ml, com válvula PUMP, 

indicando registro do item no Ministério da 

Saúde e número de telefone para 

atendimento ao consumidor (SAC). 

Acondicionamento obrigatório em caixas de 

papelão, contendo identificação do 

fabricante. Validade mínima de 20 meses a 

partir da data de entrega. 
 

BELLOBELLA Unid 27000 R$ 5,49 R$ 148.230,00 

R$ 148.230,00 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO 

ARTIGO 2º, V DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA 

RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016. 

 

A Empresa S D DE A FERREIRA & CIA LTDA, CNPJ 26.889.181/0001-42, por intermédio de 

seu representante legal o (a) Sr (a) SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 

portador(a) da Carteira de Identidade n.º 7679226 SDS PE, expedida pelo(a), DECLARA, 

sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da Resolução CNJ nº 07/2005, com 

redação dada pela Resolução CNJ nº 229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO 

SOCIETÁRIO cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o 3º grau, inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao TRIBUNAL REGIONAL 

ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS, ou, ainda, de servidor investido em cargo de 

comissão ou de assessoramento do quadro de pessoal daquele Tribunal. 

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente de 

que a falsidade de seu conteúdo pode implicar a imputação de sanções civis, 

administrativas, como a sanção penal prevista no artigo 299 do Código Penal Brasileiro, 

conforme transcrição abaixo: 

Art. 299 Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria constar 

ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o 

fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente 

relevante. Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público; 

reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, se o documento é particular. 

Garanhuns/PE, 16 de Agosto e de 2022. 

 

_______________________________________________________________ 
S D DE A FERREIRA & CIA LTDA 
CNPJ/MF nº. 26.889.181/0001-42 

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA 
CPF Nº. 071.955.624-41 

REPRESENTANTE LEGAL 

SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE 
FERREIRA:07195562441

Assinado de forma digital por SILVANDRO DIEGO 
DE ALBUQUERQUE FERREIRA:07195562441 
Dados: 2022.08.16 10:46:18 -03'00'
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CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL

Certificamos, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os registros existentes neste órgão,
que o contribuinte acima identificado está em situação REGULAR perante a Fazenda Pública Estadual.

A presente certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa nem exclui o direito da Fazenda
Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Número da Certidão: 2022.000004839615-14

Razão Social: S D DE A FERREIRA & CIA LTDA

Endereço: AVENIDA A N. 410, GALPAO B, DOM HELDER CAMARA, GARANHUNS - PE, CEP: 55290000

26.889.181/0001-42

DADOS DO CONTRIBUINTE

26/07/2022Data de Emissão:

CNPJ:

Esta certidão é válida até 23/10/2022 devendo ser confirmada sua autenticidade através do serviço "ARE VIRTUAL"
na página www.sefaz.pe.gov.br.

Página 1
Emitido em: 26/07/2022 08:19:36

 de 1
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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: 26.889.181/0001-42 DUNS®: 945229259
Razão Social: S D DE A FERREIRA & CIA LTDA
Nome Fantasia: S D DISTRIBUIDORA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/07/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

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

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Consta. Verificar no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 14/09/2022
FGTS 28/08/2022
Trabalhista Validade: 24/12/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/08/2022 (*)
Receita Municipal Validade: 16/08/2022

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/05/2022 (*)Validade:

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: 16/08/2022 12:18 de
CPF: 019.413.874-70      Nome: LISIANA TEIXEIRA CINTRA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 16/08/2022 12:19:16 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: S D DE A FERREIRA & CIA LTDA 
CNPJ: 26.889.181/0001-42 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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01941387470Usuário:

16/08/2022 12:20:16Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

S D DE A FERREIRA & CIA LTDA Inadimplente26889181
Total de Registros

0
1

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

1

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

DEPTO. RECEITA FEDERAL00394460 13/06/2021 16:32:00

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Ficha de Informações de Segurança de 
Produto Químico 

 (FISPQ) 
 

  Página 1 de 6 
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ÁLCOOL ETÍLICO LÍQUIDO 70° INPM 
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA 

 
2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS 

 
➢ Classificação de perigo: Perigo do produto químico Líquidos Inflamáveis – Categoria 2 Lesões 

oculares graves/ Irritação ocular – Categoria 2A  

➢ Principais perigos: Líquido altamente inflamável. Provoca irritação ocular grave. Pode causar defeitos 

genéticos se ingerido. Pode causar danos de fertilidade ou ao feto se ingerido. Pode causar irritação 

das vias respiratórias. Pode provocar sonolência ou vertigens. Provoca danos ao fígado através de 

uma exposição prolongada ou repetida, se ingerido. Pode causar danos ao sistema nervoso central 

através da exposição prolongada ou repetida, se ingerido. 

➢ Principais sintomas: Vermelhidão ocular, lacrimejamento e dor. Pele e mucosas vermelhidões e 

secura. Tosse, dor de garganta, falta de ar, náuseas, sensação de queimação, dor abdominal e diarréia. 

Tontura, náusea, dor de cabeça, confusão mental, perda de consciência. Pode causar tremores, 

irritabilidade, perda de concentração e confusão em caso de exposição prolongada. 

➢ Perigos específicos: Líquido inflamável. Recipientes podem explodir se aquecidos. Quando aquecidos, 

este líquido libera gases irritantes e tóxicos. 

 

 

 

 

 

 

Nome do produto: Álcool Etílico Líquido 70º INPM 

Nome da empresa: Bello Bella Indústria de Cosméticos 

Endereço: Rua Moacir dos Santos Paes, SN Quadra 46 Lote 01-R Dom Helder Câmara - 55292-818 Garanhuns-PE  

Telefone para contato: (87) 3763.2294 

Telefone para emergências: CEATOX PE 0800 722 6001 

E-mail: comercial@bellobellacosmeticos.com 

Responsável Técnico: Silvandro Diego de Albuquerque Ferreira CRF-PE: 5015 
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3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES 

 
➢ Tipo de produto: Mistura.  

➢ Natureza química: Produto a base de álcool etílico, desnaturante e veículo. 

 
Nome Químico Nº CAS Concentração 

Álcool Etílico 96º GL 64-17-5 70,0% 

 
 

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS 
 

➢ Recomendação geral: Sem perigos que necessitem de medidas de primeiros socorros especiais. 

Evitar a inalação e proteger os olhos durante a aplicação. Não utilizar o vasilhame para outros fins. 

Mantenha o produto longe do alcance de crianças e animais domésticos. 

➢ Contato com a pele: Lavar com água em abundância. Em caso de irritação cutânea consulte um 

médico. 

➢ Contato com os olhos: Enxágue cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso 

de lentes de contato, remova-as, se for fácil e enxágue novamente. Caso a irritação ocular persista 

consulte um médico. 

➢  Ingestão: Não provocar vômito. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Lave a boca da 

vítima com muita água. Se ocorrer vômito, incline o paciente para a frente ou coloque-o no lado 

esquerdo (se possível, para cima) para manter as vias aéreas abertas e evitar aspiração. Mantenha o 

paciente em silêncio e mantenha a temperatura normal do corpo. Consulte o CENTRO DE 

TOXICOLOGIA ou um médico. Leve esta FISPQ. 
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➢ Quais ações devem ser evitadas: Não aplicar respiração boca a boca caso o paciente tenha ingerido 

o produto. Utilizar um intermediário ou Ambu para realizar o procedimento.  

➢ Proteção para os prestadores de primeiros socorros: Evite contato com o produto ao socorrer a 

vítima. Mantenha a vítima em repouso e aquecida. Não forneça nada pela boca a uma pessoa 

inconsciente. O tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como 

correção de distúrbios hidroeletrolíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. 

 

Nota: Em todos os casos leve o acidentado imediatamente ao Centro de Intoxicações ou Centro de Saúde mais 
próximo levando o rótulo ou a embalagem do produto. Ação rápida é essencial em todas as classes de contato. 

 

 
5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊDIO 

 
➢ Meios de extinção apropriados: Produto Inflamável. Compatível com pó químico seco, espuma 

resistente ao álcool, dióxido de carbono e vapor de água.  

➢ Meios de extinção não recomendados: Jatos d’água. Água diretamente sobre o líquido em 

chamas.  

➢ Perigos específicos: Tanques e recipientes envolvidos no incêndio devem ser frios, com bica de 

água. 

➢ Métodos especiais de combate: Vapores podem se espalhar para as fontes de ignição e provocar 

chamas a desandar. Os recipientes fechados podem se romper violentamente quando exposto ao 

fogo ou calor excessivo. Risco de explosão dos vapores em espaços confinados, drenagem e 

esgoto. 

➢ Proteção aos combatentes: Equipamento de respiração auto-contido (SCBA) operado em modo de 

pressão positiva e roupa de proteção completa. 

 
6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO 

 
➢ Precauções pessoais: Usar equipamentos de proteção individual (EPI): macacão impermeável, 

óculos protetores, botas de borracha e luvas de PVC. A proteção respiratória deverá ser realizada 

dependendo das concentrações presentes no ambiente ou da extensão do derramamento / 

vazamento, para tanto, deverá se optar por máscaras semifaciais ou faciais inteiras com filtro 

substituível ou ainda, respiradores de adução de ar (exemplo: máscaras autônomas). 

➢  Remoção de Fontes de Ignição: Produto inflamável. Remova todas as fontes de ignição. Impeça 

fagulhas ou chamas. Não fume. 

➢  Controle de poeira: Não aplicável por se tratar de um produto líquido.  
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➢ Prevenção da inalação e do contato com a pele, mucosas e olhos: Usar equipamentos de proteção 

individual (EPI) descritos acima. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem 

o uso de vestimentas adequadas. Evite inalação, contato com os olhos e com a pele. 

➢  Precauções ao meio ambiente: Estancar vazamento/derramamento construindo diques com areia 

seca, terra, vermiculita ou outro material inerte absorvente e vedar a entrada de galerias de águas 

pluviais (boca de lobo). Para evitar a contaminação não permitir que o produto atinja cursos d’água, 

solo e esgotos. 

 
7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO 

 

➢ Manuseio: Não requer precauções especiais. Não fumar durante o manuseio.  

➢ Armazenamento: 

• Exigências para áreas de estocagem e recipientes: Mantenha o produto no frasco. 

Conservar a embalagem bem fechada após o uso. Não reutilizar a embalagem vazia. Para 

manter a qualidade do produto, manter o frasco protegido do sol e do calor. Estocar em local 

seco e fresco. 

• Recomendações para estocagem conjunta: Sem produtos incompatíveis a serem 

especialmente mencionados. - Outras Informações: Não se decompóe se armazemnado e 

utilizado de acordo com as instruçõe. 

 
8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 
➢ Medidas de proteção Individual:  

• Proteção Respiratória: Não Aplicável. 

•  Proteção das Mãos: Utilizar luvas de proteção, em caso de contato prolongado.  

• Proteção dos Olhos: Óculos de segurança, caso haja o risco de vazamento ou respingos. 

➢ Equipamento de proteção individual: A utilização adequada do produto não implica na necessidade 

da utilização de equipamentos de proteção individual, no entanto em caso de exposição excessiva 

(derramamento/vazamento ou incêndio) utilizar macacão impermeável, óculos protetores, botas de 

borracha e luvas de PVC com a finalidade de evitar qualquer contato dérmico. A proteção respiratória 

deverá ser realizada dependendo das concentrações presentes no ambiente ou da extensão do 

derramamento/vazamento, para tanto, deverá se optar por máscaras semifaciais ou faciais inteiras para 

evitar a inalação do produto. 

➢  Precauções especiais: Manter os EPI’s devidamente limpos e em condições adequadas de uso, 

realizando periodicamente inspeções e possíveis manutenções e/ou substituições de equipamentos 

danificados.  
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➢ Medidas de higiene: Após utilizar o produto recomenda-se lavar as mãos. 

 
9. PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 

 
➢ Estado físico: Líquido límpido 

➢  Cor: incolor 

➢ Odor: Característico 

➢ Densidade: 0,816 - 0,916 g/Ml 

➢ Solubilidade: Totalmente solúvel em água 

 
10.  ESTABILIDADE E REATIVIDADE 

 
➢ Estabilidade química: O produto é estável à temperatura ambiente e ao ar, sob condições normais de 

uso e armazenagem.  

➢ Reações Perigosas: Produto inflamável pode causar fogo e explosões em contato com fontes de 

calor e ignição. 

➢ Condições a serem evitadas: Faíscas e chamas diretas.  

➢ Materiais incompatíveis: Produtos oxidantes, ácido sulfúrico, ácido nítrico, cáusticos, aminas 

alifáticas, isocianatos, percloretos peróxidos e ácido crônico.  

➢ Produtos perigosos da decomposição: Os resíduos de sua combustão são água e dióxido de 

carbono que vem em quantidades moderadas, pouco afeta o meio ambiente. 

 
11.  INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 

 
➢ Toxicidade Oral: > 2.000 mg/Kg. Pode causar náuseas, vômito, dor de cabeça, tonturas, confusão 

mental, fadiga e ação embriagadora. 

 
12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS 

 
➢ Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto: O produto é biodegradável; não 

bioacumulativo e solúvel em água. Despejos de grandes quantidades podem impactar nas espécies 

aquáticas intolerantes e formas de vida terrestre sensíveis. 

➢ Persistência/Degradabilidade: Espera-se que persistência do produto no meio ambiente seja baixa 

em virtude da biodegradabilidade de seus componentes. 

 
13. CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO  

 

➢ Métodos de tratamento e disposição:  

• Produto: Se a reciclagem não for praticável, eliminar de acordo com a legislação local. 
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•  Embalagem usada: Lavar com água antes de eliminar os recipientes vazios. A embalagem 

descontaminada pode ser reciclada. 

 
14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE 

 

➢ Regulamentações nacionais e internacionais: Produto enquadrado na Resolução nº 420/04 sobre 

transporte de produtos perigosos. 

➢  Número da ONU: 1170.  

➢ Nome apropriado para embarque: ÁLCOOL ETÍLICO, SOLUÇÃO.  

➢ Classe de risco: 3.  

➢ Número de risco: 33.  

➢ Grupo de embalagem: II 

 
15. REGULAMENTAÇÕES 

 

➢ Conforme Norma ABNT-NBR 14725-4:2014 

➢ Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo:  

• PRECAUÇÕES: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS 

DOMÉSTICOS. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a 

pele. Não utilizar em superfícies sensíveis ao álcool como: superfícies pintadas, enceradas ou 

envernizadas.  

• PRIMEIROS SOCORROS: Em caso de contato com os olhos ou com a pele, lave imediatamente 

com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulteimediatamente 

o Centro de Intoxicações ou o médico levando o rótulo do produto. Em caso de inalação ou 

aspiração remova a pessoa para local arejado e se houver sinais de intoxicação chame socorro 

médico. Em caso de queimadura, lavar a área com água corrente. 

 
16.  OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

As informações desta FISPQ representam os dados atuais e refletem com exatidão o nosso melhor 

conhecimento para o manuseio apropriado deste produto sobre condições normais e de acordo com a 

aplicação específica na embalagem. Qualquer outro uso do produto que envolva o uso com outro produto 

ou outros processos é de responsabilidade do usuário.  

 

Aprovado por: Silvandro Diego 

Função: Responsável Técnico 

CRF-PE: 5015 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2022.
À SEALMOX,
 
Para verificação do atendimento das especificações

técnicas do produto presente na proposta apresentada pela
empresa SD Distribuidora (1125420 e 1125603).

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 16/08/2022, às 13:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1125628 e o código CRC 25656F4F.

0008122-29.2022.6.02.8000 1125628v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aquisição emergencial de álcool etílico

hidratado, em gel, de acordo com o quantitativo e
especificações constantes do Termo de Referência e Anexo I
(1113798 e 1113834), em atendimento à determinação do
Senhor Secretário de Administração - Despacho GSAD
(1125290).

Para tanto, solicitamos cotação de preço a diversos
potenciais fornecedores, bem como buscamos Atas de
Registro de Preço vigentes, encontrando-se o menor valor
unitário fornecido pela empresa SD Distribuidora, no
montante de R$ 5,49 (cinco reais e quarenta e nove centavos),
abaixo, e total de R$ 148.230,00 (cento e quarenta e oito mil
duzentos e trinta reais):

 
Empresa

 
Evento Valor unitário

MEDICAL 1125143 R$ 26,00
Pharmaplus 1125146 R$ 14,14

ACESSO 1125140 R$ 14,00
Penedo Distribuidora 1124564 R$ 10,79

MC Distribuidora 1124557 R$ 9,69
HMGK 1125172 R$ 8,20

Cirúrgica Brasil 1124559 R$ 7,80
SDM Distribuidora 1124565 R$ 6,32

ARP TRE/PB nº 13/2022 1124345 R$ 6,30
SD Distribuidora 1125420 R$ 5,49
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Consta dos autos as seguintes documentações:
- Declaração de inexistência de prática de

nepotismo (página 1 - 1125425);
- Certidão Fisco Estadual (página 2 - 1125425);
- Consulta ao SICAF (página 1 - 1125539);
- Consulta ao TCU (página 2 - 1125539);
- Consulta ao CADIN (página 3 - 1125539);
- Dados técnicos do produto (1125603).
Desta forma, sugerimos, s.m.j, diante

da emergência anunciada pela Secretaria de
Administração (1125152), a contratação direta da empresa S D
DE A FERREIRA & CIA LTDA , inscrita no CNPJ nº
26.889.181/0001-42, no montante de R$ 148.230,00 (cento e
quarenta e oito mil duzentos e trinta reais), com fulcro no art.
24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, condicionada à:

1. Aprovação da situação da emergência pela
unidade competente;

2. Atesto das especificações técnicas pela unidade
demandante;

3. Elaboração de Termo de Referência com
o quantitativo e especificações presentes no Termo de
Referência e Anexo I (1113798 e 1113834), utilizados para a
presente pesquisa de mercado, devidamente aprovado pelo
Senhor Secretário de Administração.

 
À deliberação superior

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 16/08/2022, 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
1125692 e o código CRC 48DBBB4D.

0008122-29.2022.6.02.8000 1125692v1

Despacho SEIC 1125692         SEI 0008122-29.2022.6.02.8000 / pg. 75



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

DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2022.
 
 
À SEIC,
 
Solicitando que seja diligenciado junto à empresa

que nos envie foto ou imagem do produto com rótulo legível
ou ficha técnica do produto ofertado, para que possamos
analisar a composição técnica do mesmo.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 16/08/2022, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1125815 e o código CRC AA11D44A.

0008122-29.2022.6.02.8000 1125815v1
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19/04/2022 08:58 Consultas - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

https://consultas.anvisa.gov.br/#/cosmeticos/registrados/25351808262202107/?numeroProcesso=25351808262202107 1/1





Consultas / Cosméticos - Produtos Registrados / Cosméticos - Produtos Registrados

Detalhes do Produto

Nome da Empresa BELLOBELLA INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA

Número do CNPJ da Empresa 21.559.832/0001-12 Autorização 4006389

Produto ÁLCOOL EM GEL COM HEMC 70º INPM

Categoria GEL ANTISSÉPTICO PARA AS MÃOS - GRAU 2

Processo 25351.808262/2021-07

Publicação do Registro 18/04/2022

Vencimento do Registro 18/04/2032

Situação do Produto ATIVO

Nº Apresentação Registro Tonalidade

1
FRASCO PLASTICO PEAD - Primária 406380001.001-

9
Não se aplica para essa
categoria

2
FRASCO PLÁSTICO COM VÁLVULA SPRAY -
Primária

406380001.002-
7

Não se aplica para essa
categoria

Petições

Expediente Data da Publicação Transação Assunto Situação

Nenhum registro encontrado

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

DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2022.
 
À Sealmox, após resposta da empresa acerca dos

apontamentos constantes do Despacho SEALMOX - 1125815.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 16/08/2022, às 17:15, 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
1126150 e o código CRC 79675BB7.

0008122-29.2022.6.02.8000 1126150v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2022.
 
 
À SEIC,
 
Após análise técnica dos documentos apresentados,

esta unidade informa que o produto ATENDE ao solicitado.
Atenciosamente,

 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 16/08/2022, às 17:27, 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
1126166 e o código CRC 9E8F5A65.

0008122-29.2022.6.02.8000 1126166v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 
 

1. OBJETO – Aquisição de material de consumo, Equipamentos de Proteção Individual
(EPI) para atender às Seções Eleitorais em Alagoas, assim como aos mesários e
colaboradores que irão prestar serviços durante as Eleições 2022, 1º e 2º turnos, se
houver e conforme anexo ÚNICO (1126199).

1.1. A aquisição está prevista na PLOA 2022 - ORÇAMENTO PLEITOS - DESPESAS
DESCENTRALIZADAS - SEALMOX - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL -
ELEIÇÕES  33.90.30.09.0080 (material de equipamentos de proteção individual -
EPI's)  (0940476).

1.3 Justifica-se as aquisições pelo fato de estarmos vivenciado uma pandemia por um
vírus altamente contagioso, que traz a necessidade de maiores cuidados no combate à
disseminação da doença por contaminação, trazendo maior segurança a todos os
envolvidos no processo eleitoral, nos dias de Eleição.

 2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

2.2 - Substituir às suas expensas
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 3 dias úteis.

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

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

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

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

2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.

Termo de Referência SEALMOX 1126193         SEI 0008122-29.2022.6.02.8000 / pg. 82



2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde.

2.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

2.4 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

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

2.6 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

3.1 - A entrega será de 10 dias corridos contados do recebimento da Nota de
Empenho encaminhada por e–mail;     

3.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Rua
Coronel Pedro Lima, nº 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 57022–240, no horário das
08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 08 às 16 horas às sextas feiras. 

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 1 (um) dia útil após o recebimento
provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido definitivamente e
encaminhado para pagamento.

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

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

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

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

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

VP = Valor da parcela a ser paga;

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

I = (TX/100)/365

I= (6/100)/365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

7. DO ATESTO - Será feito pela Comissão de aquisição de EPI's.

8. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam constituídos,
no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em
conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de
janeiro de 2010 - MPOG

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 16/08/2022, às 17:54, 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
1126193 e o código CRC 34312AD9.

0008122-29.2022.6.02.8000 1126193v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

 

ÚNICO  - ELEIÇÕES/2022

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE

TOTAL 

01

ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, para as mãos,
com tampa tipo válvula PUMP, concentração
mínima 70% INPM, 70% GL, neutro, transparente.
Produto em frascos de 500ml, com válvula PUMP,
indicando registro do item no Ministério da Saúde e
número de telefone para atendimento ao consumidor
(SAC). Acondicionamento obrigatório em caixas de
papelão, contendo identificação do fabricante. Validade
mínima de 20 meses a partir da data de entrega.

FRASCO     27.000

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 16/08/2022, às 17:39, 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
1126199 e o código CRC F77B1289.

0008122-29.2022.6.02.8000 1126199v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de agosto de 2022.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Considerando as determinações contidas no

Memorando 924/2022 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD, 1125152,
oriundo dessa Secretaria.

 
Considerando as informações e orientações

oriundas do Despacho COMAP 1125248, que conta com o
respaldo e ciência de Vossa Senhoria, Despacho GSAD
1125290.

 
Considerando a instrução da contratação direta,

por emergência, realizada pela Seção de Instrução de
Contratações, Despacho SEIC 1125692, condicionada à:

 
"1. Aprovação da situação da emergência pela
unidade competente;
2. Atesto das especificações técnicas pela
unidade demandante;
3. Elaboração de Termo de Referência com
o quantitativo e especificações presentes no
Termo de Referência e Anexo I
(1113798 e 1113834), utilizados para a
presente pesquisa de mercado, devidamente
aprovado pelo Senhor Secretário de
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Administração."
 

Considerando o cumprimento da condição contida
no item 2, conforme Despacho SEALMOX 1126166.

 
Considerando o cumprimento parcial do item 3,

com a confecção do Termo de Referência
SEALMOX 1126193 e seu Anexo único, 1126199.

 
Diante do exposto, encaminho os presentes autos,

sugerindo, com a devida vênia:
 
a) a análise do Termo de Referência

SEALMOX 1126193, e sua consequente aprovação, caso
aquiesça com o mesmo;

 
b) a aprovação da situação da emergência, pela

unidade competente;
 
c) colher autorização da Presidência deste Regional

para a revogação parcial do Pregão Eletrônico nº
76/2022, 1121917 (Procedimento SEI nº  0006657-
82.2022.6.02.8000), quanto aos itens 1 e 2, nos moldes
sugeridos no Despacho COMAP 1125248.

 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 17/08/2022, às 17:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1126228 e o código CRC 407CF563.

0008122-29.2022.6.02.8000 1126228v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de agosto de 2022.
Aprovo o Termo de Referência SEALMOX 1126193,

e respectivo anexo, e remeto os autos à análise da AJ-DG,
reportando-me ao que consta do Despacho CPPE 1127150,
veiculado nos autos de nº 0006657-82.2022.6.02.8000, e aos
apontamentos veiculados no Memorando 924/2022, deste
Gabinete (doc. 1124331 - Processo SEI 0008121-
44.2022.6.02.8000), que assinalam as razões para o
direcionamento da compra em caráter emergencial.

Registro, por oportuno, que a reserva de crédito já
consta dos autos do Processo SEI 0006657-82.2022.6.02.8000,
doc. 1103916.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/08/2022, às 18:48, 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
1127499 e o código CRC CF5EC289.

0008122-29.2022.6.02.8000 1127499v1
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PROCESSO : 0008122-29.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : CONTRATAÇÃO DIRETA. ANÁLISE. LEGALIDADE.

 

Parecer nº 1157 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO
 
Vieram os presentes autos a esta Assessoria

Jurídica da Diretoria-Geral, para fins de análise da
proposição de contratação direta, por emergência, com fulcro
no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, da Empresa S D DE A
FERREIRA & CIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
26.889.181/0001-42, no montante de R$ 148.230,00 (cento e
quarenta e oito mil duzentos e trinta reais), para atender
ao requerido no Ofício-Circular nº 367/2022 (1095707), com
arrimo no art. 24, Inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Os presentes autos foram inaugurados pela Seção

de Instruções de Contratações, diante da emergência
assinalada pelo Senhor Secretário de Administração
(Memorando nº 924/2022 - 1125152), nos autos do Processo
SEI nº 0008121-44.2022.6.02.8000, que ponderou acerca da
necessidade de que o álcool em gel, anteriormente
encaminhado pela contratação via Pregão Eletrônico,
juntamente com os itens máscaras e cartazes informativos,
fosse adquirido via contratação direta.

 
Nos autos do Processo SEI nº 0006657-

82.2022.6.02.8000, por condução da Secretaria de
Administração, com lastro nos direcionamentos do Tribunal
Superior Eleitoral (Ofício-Circular nº 367/2022, datado de
24/06/2022 - 1095707), fora autorizada a realização do Pregão
Eletrônico nº 76/2022 (1121917) para a aquisição de  álcool
em gel, máscaras e cartazes informativos. Consta naqueles
autos que o Pregão está agendado para o dia 24/08/2022
(1122558). De acordo com o edital, o prazo para entrega do
material é de até 30 (trinta) dias corridos, contados do
recebimento da Nota de Empenho (Item 2).

 
A Coordenadoria de Material e Patrimônio, por

meio do Despacho COMAP 1125248, informou que para o
item máscara cirúrgica tripla camada, após revisão de
quantitativos, usando-se a métrica fornecida pelo Tribunal
Superior Eleitoral, não seria necessária a sua aquisição,
sendo a mesma atendida pelo estoque atual do Almoxarifado,
e que para o item posters papel couché liso fosco, conforme
acordado em reunião realizada no dia 15/08/2022, entre a
COMAP e a SAD, a aquisição dever-se-ia correr na licitação já
marcada para o dia 24 de agosto próximo.

 
Para a revogação dos itens máscara e álcool em gel,

tendo em vista não haver a possibilidade de evento de
revogação parcial no sistema, a Senhora Coordenadora
sugeriu, para a sua operacionalização, que o pregoeiro
publicasse aviso no Comprasnet, encaminhando os autos à
unidade competente para publicização no Portal da
Transparência; e para o momento da licitação, procedesse ao
cancelamento dos referidos itens, para que não houvesse a
necessidade de alteração da data do referido pregão, não
prejudicando, assim, os prazos de contratação para o material
gráfico a ser adquirido.

 
No evento SEI nº 1125692, a SEIC, com lastro na

cotação a diversos potenciais fornecedores, informou que a
Empresa SD Distribuidora forneceu o menor valor unitário no
montante de R$ 5,49 (cinco reais e quarenta e nove centavos).
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Providenciou ainda a juntada das seguintes

documentações:
 

- Declaração de inexistência de prática de
nepotismo (página 1 - 1125425);
- Certidão Fisco Estadual (página 2 -
 1125425);
- Consulta ao SICAF (página 1 - 1125539);
- Consulta ao TCU (página 2 - 1125539);
- Consulta ao CADIN (página 3 -
 1125539);
- Dados técnicos do produto (1125603).

 
Por fim, sugeriu, diante da emergência anunciada

pela Secretaria de Administração (1125152), a contratação
direta da Empresa S D DE A FERREIRA & CIA LTDA , inscrita
no CNPJ sob o nº 26.889.181/0001-42, pelo montante de R$
148.230,00 (cento e quarenta e oito mil duzentos e trinta
reais), com fulcro no art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93,
condicionada à:

 
1. Aprovação da situação da emergência
pela unidade competente;
2. Atesto das especificações técnicas pela
unidade demandante;
3. Elaboração de Termo de Referência
com o quantitativo e especificações
presentes no Termo de Referência e
Anexo I (1113798 e 1113834), utilizados
para a presente pesquisa de mercado,
devidamente aprovado pelo Senhor
Secretário de Administração.

 
Em complemento, a SEIC registrou, no

evento 1127947, que, inicialmente, buscou-se "formalizar essa
contratação por meio de adesão de Ata de Registro de Preços,
esbarrando na dificuldade da logística da entrega, isto porque
os prazos de entregas encontrados nas citadas Atas oscilavam
entre 20 (vinte) dias úteis ou 30 (trinta) dias corridos, em
desarmonia com a necessidade da Administração" e que "o
valor ofertado pela empresa situada em Garanhus-PE, S D DE
A FERREIRA & CIA LTDA foi o menor valor encontrado,
inclusive considerando os valores registrados nas Atas de
Registro de Preços localizadas".

 
A unidade demandante confirmou que o produto

ofertado atenderia ao solicitado (Despacho SEALMOX
1126166), fazendo juntada do Termo de Referência (1126193)
e Anexo Único (1126199), que fora aprovado pelo Senhor
Secretário de Administração no Despacho GSAD 1127499.

 
Os autos foram encaminhados à SAD para 

 
a) a análise do Termo de Referência
SEALMOX 1126193, e sua consequente
aprovação, caso aquiesça com o mesmo;
b) a aprovação da situação da
emergência, pela unidade competente;
c) colher autorização da Presidência
deste Regional para a revogação parcial
do Pregão Eletrônico nº
76/2022, 1121917 (Procedimento SEI
nº  0006657-82.2022.6.02.8000), quanto
aos itens 1 e 2, nos moldes sugeridos no
Despacho COMAP 1125248.

 
A Secretaria de Administração, no Despacho

GSAD 1127499, encaminhou os autos a esta Assessoria
Jurídica para emissão de parecer quanto à regularidade da
contratação direta, reportando-se ao que consta do Despacho
CPPE 1127150, veiculado nos autos de nº 0006657-
82.2022.6.02.8000, e aos apontamentos veiculados no
Memorando 924/2022 (1124331 - Processo SEI 0008121-
44.2022.6.02.8000), para assinalar as razões para o
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direcionamento da compra em caráter emergencial.
 
A reserva de crédito consta dos autos do Processo

SEI 0006657-82.2022.6.02.8000, conforme se observa do
evento SEI nº 1103916.

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.

Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, passa-se a
opinar quanto aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.

 
3. DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 
 
O artigo 24, IV, da Lei nº 8.666/93,

prescreve, verbis:
 

“Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
IV - nos casos de emergência ou de
calamidade pública, quando
caracterizada urgência de
atendimento de situação que possa
ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança de pessoas, obras,
serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares, e somente
para os bens necessários ao
atendimento da situação
emergencial ou calamitosa e para as
parcelas de obras e serviços que possam
ser concluídas no prazo máximo de 180
(cento e oitenta) dias consecutivos e
ininterruptos, contados da ocorrência da
emergência ou calamidade, vedada a
prorrogação dos respectivos contratos;”
(grifei)

 
O artigo 26, por sua vez, apregoa:
   

"Art. 26. As dispensas previstas nos §§
2o e 4o do art. 17 e no inciso III e
seguintes do art. 24, as situações de
inexigibilidade referidas no art.
25, necessariamente justificadas , e o
retardamento previsto no final do
parágrafo único do art. 8o desta Lei
deverão ser comunicados, dentro de 3
(três) dias, à autoridade superior, para
ratificação e publicação na imprensa
oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como
condição para a eficácia dos atos.         
Parágrafo único.  O processo de
dispensa, de inexigibilidade ou de
retardamento, previsto neste artigo,
será instruído, no que couber, com os
seguintes elementos:
I -  caracterização da situação
emergencial, calamitosa ou de grave e
iminente risco à segurança pública que
justifique a dispensa , quando for o
caso;              
II - razão da escolha do fornecedor ou
executante;
III - justificativa do preço.
IV - documento de aprovação dos projetos
de pesquisa aos quais os bens serão
alocados." (Grifei)

 
Vejamos então o posicionamento doutrinário acerca

do tema, tal como leciona Benedicto de Tolosa Filho, que
sintetizando a temática, traz luzes sobre a situação
apresentada, tal como consta no site da Editora Zênite,
contratada pela Justiça Eleitoral para prestação de serviços de
consultoria no campo das licitações e contratos:
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“DOUTRINA -329/182/ABR/2009
DISPENSA DE LICITAÇÃO COM FUNDAMENTO EM EMERGÊNCIA OU EM CALAMIDADE PÚBLICA
EMERGÊNCIA
A regra para as contratações do Poder
Público é o planejamento, isto é, as obras,
os serviços e bens são contratados
obedecendo a um plano estabelecido, e,
portanto, observando o princípio
constitucional da obrigatoriedade de
licitar.
No entanto, nas várias atividades
desenvolvidas pelo Poder Público podem
ocorrer situações que demandem
providências e medidas imediatas,
derivadas de caso fortuito ou de força
maior, evitando que ocorram prejuízos ou
haja comprometimento à segurança de
pessoas, obras, serviços, equipamento e
bens em geral, públicos ou particulares.
A atuação da Administração deve ser
imediata em regime de emergência real,
impossibilitando que se observem os
prazos legais decorrentes do
procedimento licitatório, sob pena de
omissão que pode gerar responsabilidade
administrativa, civil e criminal."

 
No mesmo sentido, colhe-se no antedito site, o

entendimento jurisprudencial do TCU:
 

"14755 - Contratação pública –
Dispensa – Situação emergencial –
Requisitos – TCU
Sobre a dispensa de licitação em
razão de situação emergencial, o TCU
deixou assente que “a própria lei
elencou requisitos cumulativos a
serem observados pelo administrador
para enquadrar a situação fática à
norma, a saber: a) deve o
administrador demonstrar a
urgência de atendimento da
situação; b) limitar o objeto da
contratação aos bens necessários
para afastar o risco de prejuízo ou de
comprometimento da segurança das
pessoas e bens; c) no caso de parcelas
de obras e serviços, o objeto deve
ser concluído no prazo máximo de 180
dias consecutivos e ininterruptos,
contados a partir da data de ocorrência
do fato tido como emergencial ou
calamitoso; e d) vedada à prorrogação dos
contratos. (...) A ausência de quaisquer
desses requisitos legais tem o condão
de descaracterizar a situação
emergencial. Esse é o intuito da lei. Por
isso, a Administração deve agir de
imediato, ou seja, deve ser realizada a
contratação tão logo constatada a
situação emergencial, pois, após algum
tempo, podem ocorrer circunstâncias que
transformem o que era emergência em
passível de ser contratado por meio do
procedimento licitatório normal”.
(Grifamos.) No mesmo sentido: Acórdãos
nºs 2.190/2011, Plenário, e 4.458/2011, 2ª
Câmara. (TCU, Acórdão nº 3.065/2012,
Plenário, Rel. Min. Raimundo Carreiro,
DOU de 22.11.2012.)
 
10201 - Contratação pública –
Dispensa – Urgência – Caracterização
– Irrelevância dos motivos – Potencial
para causar prejuízo ou comprometer
a segurança – TCU
No entendimento do TCU, "a situação
prevista no art. 24, IV, da Lei nº
8.666/93 não distingue a emergência real,

Parecer 1157 (1127946)         SEI 0008122-29.2022.6.02.8000 / pg. 93



resultante do imprevisível, daquela
resultante da incúria ou inércia
administrativa, sendo cabível, em ambas
as hipóteses, a contratação direta, desde
que devidamente caracterizada a urgência
de atendimento a situação que possa
ocasionar prejuízo ou comprometer a
segurança de pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos ou
particulares”. De acordo com o Relator,
“há que se separar a ausência de
planejamento da contratação emergencial
propriamente dita, tratando-as como
questões distintas”. Diante disso, a
contratação emergencial ocorreria
“em função da essencialidade do
serviço ou bem que se pretende
adquirir, pouco importando os
motivos que tornam imperativa a
imediata contratação”. Assim, “na
análise de contratações
emergenciais não se deve buscar a
causa da emergência, mas os efeitos
advindos de sua não
realização”. Segundo o Relator, “a
contratação emergencial se caracterizou,
sobretudo, pela necessidade de não
interrupção dos serviços de publicidade
de utilidade pública”, os quais, para ele,
dizem respeito a uma área que “está
relacionada com a divulgação de serviços
que tenham como objetivo informar,
orientar, avisar, prevenir ou alertar
segmento ou toda a população para
adotar comportamentos que lhe tragam
benefícios sociais, visando à melhoria em
sua qualidade de vida”. (Grifamos.) No
mesmo sentido: Acórdão nº 1.599/2011,
Plenário. (TCU, Acórdão nº 1.138/2011,
Plenário, Rel. Min. Ubiratan Aguiar, DOU
de 11.05.2011.)
 
28623 - Contratação pública –
Dispensa de licitação – Emergencial –
Falta de planejamento, desídia
administrativa ou má gestão dos
recursos públicos – Caracterização da
urgência – Cabimento da contratação
direta – Responsabilização do gestor
pela omissão – TCU
O TCU constatou a ocorrência de
dispensa indevida de licitação em
sucessivas contratações emergenciais,
decorrentes da falta de planejamento da
Administração. O relator observou que “a
equipe de auditoria apurou duas
situações em que restou claramente
demonstrada que a situação emergencial
decorreu da falta de planejamento da
administração, tendo em vista que já
havia uma contratação emergencial
anterior, para suprir carência de pessoal.
Também houve o alerta da Procuradoria
Jurídica à administração no sentido de
que as situações eram previsíveis e não
emergenciais”. No entanto, relembrou o
relator “o entendimento deste Tribunal,
expresso no Acórdão 46/2002-Plenário, no
sentido de que a contratação direta
também se mostra possível quando a
situação de emergência decorrer da falta
de planejamento, da desídia
administrativa ou da má gestão dos
recursos públicos, pois, ‘a inércia do
servidor, culposa ou dolosa, não pode vir
em prejuízo de interesse público maior a
ser tutelado pela Administração’”. Isso
porque, conforme ressaltou o
julgador, “a situação prevista no art.
24, inciso IV, da Lei de Licitações e
Contratos não distingue a
emergência real, resultante do
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imprevisível, daquela resultante da
incúria ou da inércia administrativa,
sendo cabível, em ambas as
hipóteses, a contratação direta,
desde que devidamente caracterizada
a urgência de atendimento a situação
que possa ocasionar prejuízo ou
comprometer a segurança de
pessoas, obras, serviços,
equipamentos e outros bens, públicos
ou particulares”. Diante disso,
consignou ser “necessário avaliar
corretamente as responsabilidades
dos gestores, de modo a segregar a
conduta daqueles que concorreram
para originar a situação emergencial
e, eventualmente, de agentes que
apenas atuaram para elidir o risco de
dano”. Acrescentou que “em todo
caso, o gestor que dá causa a
situação emergencial pode ser
responsabilizado, em face de sua
omissão quanto ao dever de agir a
tempo, adotando as medidas cabíveis
para a realização de um regular
procedimento licitatório”. Voltando-se
para a situação concreta, concluiu que “o
ponto fulcral da presente irregularidade
não foi a contratação emergencial em si,
mas a desídia da instância administrativa
da [omissis] na adoção de providências
visando a licitação dos serviços, de forma
a evitar a situação de emergência”.
(Grifamos.) (TCU, Acórdão nº 1.122/2017,
Plenário, Rel. Min. Benjamin Zymler,
DOU de 09.06.2017.)"

 
Na justificativa presente no Memorando nº

924/2022 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD (1124331), restou
esclarecida a inviabilidade da continuidade da estratégia de
compra nos moldes do Pregão Eletrônico, pois a entrega, caso
o certame transcorra normalmente e seja encerrado na última
semana de agosto, ficará muito próxima da realização do 1º
Turno de Votação, o que inviabilizaria a distribuição
tempestiva do material aos cartórios eleitorais, com lastro na
deliberação da Comissão Permanente de Planejamento de
Eleições (Ata AGE 1124906)

 
4. CONCLUSÃO
 
Sem embargo, convém ajustar a reserva de crédito

(1103916), constante dos autos do Processo SEI 0006657-
82.2022.6.02.8000, fazendo anexar nos presentes autos o
documento devidamente ajustado, para o regular andamento
do feito.

 
Ante o exposto, sanada a pendência acima

apontada, esta Assessoria Jurídica opina favoravelmente à
realização da contratação direta, nos termos do artigo 24, IV,
da Lei n° 8.666/93, da Empresa S D DE A FERREIRA & CIA
LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 26.889.181/0001-42,
pelo montante de R$ 148.230,00 (cento e quarenta e oito mil
duzentos e trinta reais), para aquisição de material de
consumo (álcool em gel) para uso dos mesários e demais
colaboradores da Justiça Eleitoral que irão trabalhar no dia
das Eleições Gerais de 2022, conforme especificações
constante de Termo de Referência (1126193) e seu anexo
único (1126199).

 
Recomenda-se registrar, no termo de dispensa, a

opção pela Lei nº 8.666/93, como faculta  o Art. 191 da Lei  nº
14.133/2021.

 
À Secretaria de Administração para

aperfeiçoamento da instrução.
 
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
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Judiciário, em 18/08/2022, às 17:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 18/08/2022, às 17:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1127946 e o código CRC 4D127900.

0008122-29.2022.6.02.8000 1127946v20
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2022.
À AJ-DG,
 
Em complemento à instrução inicial, Despacho

SEIC (1125692), registramos que, inicialmente, buscamos
formalizar essa contratação por meio de adesão de Ata de
Registro de Preços, esbarrando na dificuldade da logística da
entrega, isto porque os prazos de entregas encontrados nas
citadas Atas oscilavam entre 20 (vinte) dias úteis ou 30
(trinta) dias corridos, em desarmonia com a necessidade da
Administração.

Nesse sentido, registramos, ainda, que o valor
ofertado pela empresa situada em Garanhus-PE, S D DE A
FERREIRA & CIA LTDA foi o menor valor encontrado,
inclusive considerando os valores registrados nas Atas de
Registro de Preços localizadas.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 18/08/2022, às 13:51, 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
1127947 e o código CRC 8B12EDEC.

0008122-29.2022.6.02.8000 1127947v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2022.
 
À SGO, para ajustar a reserva de crédito como

recomendado na parte final do Parecer 1157 da AJ-DG.
Após, sigam os autos para consideração superior da

Diretoria-Geral.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/08/2022, às 22:01, 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
1128583 e o código CRC A1279189.

0008122-29.2022.6.02.8000 1128583v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  19/08/2022 13:21
        ***.742.724-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 PE 221

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

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167864 0100000000 339030 70278 FUN MATAUX

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

19/08/2022 0008122-29.2022.6.02 - 148.230,00

Código Nome

26.889.181/0001-42 S D DE A FERREIRA & CIA LTDA

Favorecido

Endereço

A S/N GALPAOB DOM HELDER CAMARA

CEP

55293-970

Município

GARANHUNS PE

UF Telefone

Descrição

Reserva de Crédito. Aquisição de EPI (álcool gel). Pleitos 2022. SEI 0008122-29.2022.6.02.8000.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

19/08/2022 Inclusão 148.230,00

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

19/08/2022 13:20:48
Operação
Inclusão
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 221 - RO 109

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 19/08/2022, às 13:38, 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
1129006 e o código CRC 9DDFD777.
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CONCLUSÃO

Maceió, 19 de agosto de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Cuidam os autos de proposição de contratação direta, por

emergência, com fulcro no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, da
Empresa S D DE A FERREIRA & CIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o
nº 26.889.181/0001-42, no montante de R$ 148.230,00 (cento e
quarenta e oito mil, duzentos e trinta reais), para atender
ao requerido no Ofício-Circular nº 367/2022 (1095707).

A demanda em questão foi iniciada pela Seção de
Instruções de Contratações, diante da emergência assinalada pelo
Senhor Secretário de Administração (Memorando nº 924/2022 -
 1125152), nos autos do Processo SEI nº 0008121-
44.2022.6.02.8000, que ponderou acerca da necessidade de que o
álcool em gel, anteriormente encaminhado pela contratação via
Pregão Eletrônico, juntamente com os itens máscaras e cartazes
informativos, fosse adquirido via contratação direta.

Oficiando nos autos (1127946), a Assessoria
Jurídica concluiu pela possibilidade da contratação direta, uma vez
que o objeto perseguido é essencial e urgente para consecução
dos serviços prestados pelo Tribunal Regional Eleitoral, fato
que autoriza seu reconhecimento como dispensável, nos termos do
art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

Nesse cenário, considerando a manifestação da
Assessoria Jurídica, esta Diretoria reconhece a situação de dispensa
verificada (art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93), ao tempo em que conclui
os autos a V. Exa. para sugerir, com as vênias de estilo, que sejam
adotadas as providências do art. 26 da Lei nº 8.666/93, de modo
a autorizar a contratação direta da Empresa S D DE A FERREIRA &
CIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 26.889.181/0001-42, no
montante de R$ 148.230,00 (cento e quarenta e oito mil duzentos e
trinta reais), para atender ao requerido no Ofício-Circular nº
367/2022 (1095707).
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Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 20/08/2022, às 15:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1129388 e o código CRC CC651308.

0008122-29.2022.6.02.8000 1129388v1
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PROCESSO : 0008122-29.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Contratação Direta. Álccol em Gel e outros.

 

Decisão nº 3575 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de proposição de contratação direta, por
emergência, da empresa S D DE A FERREIRA & CIA LTDA., inscrita
no CNPJ sob o nº 26.889.181/0001-42, com vistas ao atendimento do
quanto solicitado no Ofício-Circular nº 367/2022 (1095707), no valor
total de R$ 148.230,00 (cento e quarenta e oito mil, duzentos
e trinta reais).

A Seção de Instruções de Contratações iniciou o feito,
vez que o Sr. Secretário de Administração apontou a emergência da
demanda através do Memorando nº 924/2022 (1125152), nos autos
do P.A nº 0008121-44.2022.6.02.8000, atentando sobre a
necessidade de que o álcool em gel, anteriormente encaminhado pela
contratação via Pregão Eletrônico, juntamente com os
itens máscaras e cartazes informativos, fosse adquirido via
contratação direta.

Em trâmite de instrução, os autos seguiram para
manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, que se
pronunciou por conduto do Parecer nº 1157 (1127946), pela
possibilidade de contratação da Empresa em tela, tendo em vista que
o objeto perseguido é essencial e urgente para consecução
dos serviços prestados pelo Tribunal Regional Eleitoral, fato
que autoriza seu reconhecimento como dispensável, com lastro no
art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.  

Assim, lastreado no mencionado Parecer da AJ/DG, além
de toda a instrução ora efetivada, cujo teor aponta para a
possibilidade da contratação direta em foco, RATIFICO, nos termos
do art. 26 da Lei nº 8.666/1993, o reconhecimento de dispensa de
licitação, nos moldes da Conclusão do Sr. Diretor-Geral (1129388),
e AUTORIZO, com fulcro no artigo 24, inciso IV, da Lei nº
8.666/1993, a contratação direta da empresa S D DE A FERREIRA
& CIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 26.889.181/0001-42.

Desta feita, determino a remessa dos autos à Secretaria
de Administração para as providências, junto às unidades
competentes, tendentes ao cumprimento da presente
Decisão, inclusive devendo seguir o apontamento feito pela AJ-DG
quanto ao registro pela opção pela Lei nº 8.666/93, como faculta  o
Art. 191 da Lei  nº 14.133/2021.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
23/08/2022, às 18:14, 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
1130752 e o código CRC 76397031.

0008122-29.2022.6.02.8000 1130752v3
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DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2022.
Para cumprimento da Decisão 3575, da Presidência,

remeto os autos:
a) à SLC e à SEIC, para publicidade.
b) à COFIN, para emissão da nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/08/2022, às 18:45, 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
1132331 e o código CRC 6460922F.

0008122-29.2022.6.02.8000 1132331v1
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DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2022.
Á SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1132331).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 23/08/2022, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1132339 e o código CRC 5AC22FE4.

0008122-29.2022.6.02.8000 1132339v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 492/2022 - RO 1117

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 25/08/2022, às 12:24, 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
1132714 e o código CRC 15FBB36B.
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https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=7355634 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: 24/08/2022 17:23:28
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 7355634
   Data prevista de publicação: 25/08/2022
   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

14836710 Extrato de dispensa de licitacao - PA n. 0008122-29.2022 -S
D DE A FERREIRA & CIA LTDA.rtf

d069a99061b247fa
e99b57fb6e511bd1 4,71 R$

194,60

TOTAL DO OFICIO 4,71 R$
194,60
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DESPACHO

Maceió, 25 de agosto de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1132714),

registro minha assinatura no empenho 2022NE492, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 25/08/2022, às 13:39, 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
1133934 e o código CRC DCFA316F.

0008122-29.2022.6.02.8000 1133934v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  26/08/2022 15:21
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 NE 492

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167864 0100000000 339030 70278 FUN MATAUX

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

24/08/2022 Ordinário 0008122-29.2022.6.02 - 148.230,00

26.889.181/0001-42 S D DE A FERREIRA & CIA LTDA

2022NECT. Aquisição de material de consumo, Equipamentos de Proteção Individual (EPI) - Álccol Gel, para atender
às Seções Eleitorais em Alagoas, assim como aos mesários e colaboradores que irão prestar serviços durante as
Eleições 2022, 1º e 2º turnos, se houver, conforme anexo ÚNICO (1126199). Termo de referência (1126193). Proposta
comercial (1125420). Decisão nº 3575 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES (1130752).
SEI 0008122-29.2022.6.02.8000.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

13 DISPENSA DE LICITACAO

24 - IV -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

A S/N GALPAOB DOM HELDER CAMARA

CEP

55293-970

Município

GARANHUNS PE

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

Pré-empenho

2022PE000221

1  de      2002
Versão Data/Hora

26/08/2022 15:21:11
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  26/08/2022 15:21
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 148.230,00

Total da Lista

Subelemento 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO

001 148.230,00ÁLCOOL etílico hidratado, em GEL, para as mãos, com tampa tipo
válvula PUMP, concentração mínima 70% INPM, 70% GL, neutro,
transparente. Produto em frascos de 500ml, com válvula PUMP,
indicando registro do item no Ministério da Saúde e número de telefone
para atendimento ao consumidor (SAC). Acondicionamento obrigatório
em caixas de papelão, contendo identificação do fabricante. Validade
mínima de 20 meses a partir da data de entrega.

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

24/08/2022 Inclusão 27.000,0000
0

5,4900 148.230,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

26/08/2022 15:21:11

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

25/08/2022 13:38:28

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

26/08/2022 15:21:11
Operação
Alteração
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DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2022.
À SEALMOX, para remessa da nota de empenho ao

fornecedor e demais medidas cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/08/2022, às 15:24, 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
1135347 e o código CRC 7AFD33B7.

0008122-29.2022.6.02.8000 1135347v1
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CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas nas abas
"Solicitações de Contratação" e "Dispensas e Inexigibilidades",
informações estas coletadas nestes autos e atualizadas até a data de
hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 26/08/2022, às 15:37, 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
1135369 e o código CRC 15EC5A91.

0008122-29.2022.6.02.8000 1135369v1
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E-mail - 1135752

Data de Envio: 
  26/08/2022 20:24:58

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    sd_distribuidora@hotmail.com

Assunto: 
  URGENTE - ENVIO DE NOTA DE EMPENHO Nº 492/2022 PROCESSO SEI Nº 0008122-29.2022.6.02.8000

Mensagem: 
  

Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua
emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho,
quanto às características e, sobretudo, em conformidade com os catálogos, fotos, MARCA ou unidade de
medida (Kg, L, g, etc.) apresentados. Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones
abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Rua Coronel Pedro Lima nº 230, Bairro: Jaraguá,
CEP: 57022-220, Maceió/AL Ponto de Referência: Próximo à praça dois leões. Horário de atendimento: De
segunda à sexta-feira, das 8h às 19h.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

82 3328 1947
82 2122 7690
82 99335 0636 (também whatsapp)

Anexos:
    Nota_1135343_NE_070011_2022NE000492_v002_26889181000142_20220826152118.pdf
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De: SD DISTRIBUIDORA <sd_distribuidora@hotmail.com>
Para: José Carlos R. Ramalho de Azevedo <joseazevedo@tre-al.jus.br>
Data: 29/08/2022 04:48 PM
Assunto: [almoxarifado] RES: URGENTE - ENVIO DE NOTA DE EMPENHO Nº  492/2022 PROCESSO SEI Nº
0008122-29.2022.6.02.8000

Acuso recebimento de autorização de fornecimento. 
PEDIDO ENCAMINHADO AO SETOR DE ESTOQUE PARA PROVIDENCIAR ROTA DE ENTREGA.

Atenciosamente.A
           
                 Faturamento  Grupo Silvandro
            (87) 3762-0445  (87) 3025-0632 
                      (87) 98167-0059 

           

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br> 
Enviada em: sexta-feira, 26 de agosto de 2022 20:25
Para: sd_distribuidora@hotmail.com
Assunto: URGENTE - ENVIO DE NOTA DE EMPENHO Nº 492/2022 PROCESSO SEI Nº
0008122-29.2022.6.02.8000

Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal,
quando de sua emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado
na Nota de Empenho, quanto às características e, sobretudo, em conformidade com
os catálogos, fotos, MARCA ou unidade de medida (Kg, L, g, etc.) apresentados.
Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones abaixo, ANTES
da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Rua Coronel Pedro Lima
nº 230, Bairro: Jaraguá, CEP: 57022-220, Maceió/AL Ponto de Referência: Próximo
à praça dois leões. Horário de atendimento: De segunda à sexta-feira, das 8h às
19h.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos
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atualizados para comunicação com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO

82 3328 1947
82 2122 7690
82 99335 0636 (também whatsapp)
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https://www.in.gov.br/web/dou/-/extrato-de-dispensa-de-licitacao-424959839 1/1

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO
Publicado em: 25/08/2022 | Edição: 162 | Seção: 3 | Página: 174

Órgão: Poder Judiciário/Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo SEI nº 0008122-29.2022.6.02.8000; O Des. Otávio Leão Praxedes, Presidente do

TRE/AL, em 23/08/2022, ratificou, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, o reconhecimento da

dispensa de Licitação, objetivando a contratação direta da empresa S D DE A FERREIRA & CIA LTDA,

inscrita no CNPJ sob o nº 26.889.181/0001-42, para a aquisição de material de consumo (álcool 70% em

gel) para os mesários e demais colaboradores da Justiça Eleitoral nas Eleições 2022, conforme Termo de

Referência; Fundamentação Legal: artigo 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/1993; Valor total: R$ 148.230,00

(cento e quarenta e oito mil, duzentos e trinta reais).

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.
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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 agosto de 2022.
À SEIC,
Para eventual atualização no Portal da Transparência.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 30/08/2022, às 17:09, 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
1138160 e o código CRC 386E8441.
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