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

 

DESPACHO

Maceió, 26 de setembro de 2019.
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o, sirvo-me deste para, com respaldo na

Resolução TRE/AL nº 15.817/2017, submeter a Vossa Excelência o
Termo de Referência ora anexo, evento 0600227 , que consiste em
pedido de contratação de empresa que possa executar a prestação de
serviços continuada, tendo como objeto o fornecimento de lanches
nos eventos anuais realizados pela Comissão do Programa MAIS
QUALIDADE DE VIDA, quando cumprido os critérios constantes na
Resolução susocitada.  

A Resolução TRE/AL nº 15.817/2017 dispôs sobre a
concessão de lanches aos servidores, membros e outros participantes
de eventos de capacitação promovidos por este Tribunal, desde que
preenchidos os critérios constantes na referida Resolução. O
Programa Mais Qualidade de Vida do TRE/AL, que tem como
finalidade de um de seus projetos a promoção do bem estar e saúde
do servidor (em conformidade com os preceitos constantes
na Resolução CNJ nº 207/2015), aliada aos interesses e objetivos
Institucionais deste Tribunal Regional Eleitoral de promoção do
desenvolvimento do Capital humano, como princípio essencial à
garantia da eficiência na realização da atividade fim. Para tanto,
vem realizando eventos ao longo de cada ano, destinados a promover
a integração, melhoria da saúde mental e bem estar dos servidores,
bem como a otimização da satisfação do Clima organizacional,
atendendo, dessarte, ao consignado no Art. 3º da Resolução TRE/AL
retromencionada.

Os eventos susocitados, são executados de forma a
integrar instruções acadêmicas e da área de saúde, encerrando-se
com um momento de integração e confraternização, sempre em datas
comemorativas e períodos de campanhas preventivas e repressivas a
temáticas abordadas regional e nacionalmente no âmbito tanto da
Justiça Eleitoral  quanto da sociedade civil. Temos como exemplo
as palestras instrutórias realizadas no dia dos pais, reuniões e
palestras em mês de campanha nacional de combate ao suicício, bem
como ao assédio moral, entre outras tantas temáticas absorvidas
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pelas organizações federais.
Até a edição da Resolução ora em epígrafe, os eventos

têm sido realizados com o apoio dos servidores, no que concerne ao
oferecimento da alimentação, o que limita a participação de alguns
servidores que, por não poderem participar levando algum lanche,
sentem-se desconfortáveis em participar do evento.

Destarte, uma vez atendido aos critérios constantes no
Ato Normativo de Regência desta Corte, requer-se a autorização
para, pelo setor competente, dá seguimento à contratação de
empresa que possa atender a este pleito.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 26/09/2019, 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
0600226 e o código CRC 8B269E19.

0008362-23.2019.6.02.8000 0600226v1
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. OBJETO 
 
O presente termo tem como objeto a contratação de serviços de natureza 
continuada, por intermédio de empresa especializada, para fornecimento, 
sob demanda, de alimentação (tipo lanches), neste compreendidos 
gêneros alimentícios prontos, industrializados, in natura e bebidas, 
destinados à realização de eventos, tais como palestras, reuniões e cursos 
propostos aos servidores deste Regional, promovidos pela Comissão do 
Programa Mais Qualidade de Vida deste Tribunal. Tais eventos deverão 
ocorrer em conformidade com planejamento anual a ser apresentado  pela 
referida Comissão até o dia 10 de dezembro de cada ano-calendário, para 
início de execução no ano de exercício subsequente, sendo tais eventos 
realizados nas dependências da Sede, Fórum Eleitoral ou espaço pré-
determinado, conforme especificações constantes neste Termo de 
Referência. 

Item  Descrição da 
Atividade 

Valor Unitário 
Estimado por 

pessoa  
(R$) 

Quantidade 
Estimada de 

Fornecimento 
Anual 

Valor Total 
Estimado 

Anual  
(R$) 

1 Fornecimento 
de lanche – 

Coffee Break 
  

1200 
 

TOTAL (valor por extenso)  
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2. DA JUSTIFICATIVA 
2.1. A Resolução TRE/AL nº 15.817/2017 dispôs sobre a concessão de 
lanches aos servidores, membros e outros participantes de eventos de 
capacitação promovidos por este Tribunal, desde que preenchidos os 
critérios constantes na referida Resolução. O Programa Mais Qualidade 
de Vida do TRE/AL, que tem como finalidade de um de seus projetos a 
promoção do bem estar e saúde do servidor (em conformidade com 
os preceitos constantes na Resolução CNJ nº 207/2015), aliado 
aos interesses e objetivos Institucionais deste Tribunal Regional Eleitoral 
de promoção do desenvolvimento do Capital humano, como princípio 
essencial à garantia da eficiência na realização da atividade de fim, vem 
realizando eventos, ao longo de cada ano, destinados a promover a 
integração, melhoria da saúde mental e bem estar dos servidores, bem 
como a otimização da satisfação do Clima organizacional, atendendo, 
dessarte, ao consignado no Art. 3º da Resolução TRE/AL 
retromencionada. 
 
3. DO REGIME DE EXECUÇÃO 
3.1. O regime de execução dos serviços será o de empreitada por preço 
unitário, sendo fornecidos por demanda (mediante solicitação). 
3.2. Considerando esse regime, as quantidades e valores constituem mera 
estimativa, não constituindo, em hipótese alguma, compromissos futuros 
para o TRE/AL, razão pela qual não poderão ser exigidos nem 
considerados como quantidades e valores para pagamento mínimo, 
podendo sofrer alterações de acordo com as necessidades da 
CONTRATANTE, sem que isso justifique qualquer indenização à 
CONTRATADA. 
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4. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 
4.1. ITEM 1 - FORNECIMENTO DE LANCHE. As seguintes 
disposições aplicam-se à execução dos serviços de lanche: 
4.1.1. Fornecimento de até 1200 (Mil e duzentos) lanches por ano para os 
servidores e membros participantes de eventos, cursos, palestras, 
reuniões e seminários promovidos pelo Programa Mais Qualidade de 
Vida do TRE/AL ao término de cada evento, compreendendo: 

Item Descrição Quantidade por 
ano 

Valor por 
Pessoa 

01 Bebidas: sucos de frutas, natural ou polpa, 
servidas em jarras de 2L, conforme 
sugestões abaixo: sucos (mínimo 2 tipos - 
polpa ou naturais) sucos de frutas(laranja, 
limão, uva), polpas(acerola, caju, manga, 
abacaxi, abacaxi com hortelã, uva, 
maracujá, mangaba, cajá, pitanga, pinha, 
goiaba e graviola).  
refrigerantes: tipo cola e guaraná, normal e 
zero(mínimo de 2 tipos). 
Salgados variados finos, conforme 
sugestões abaixo: quiches(queijo, 
lorraine, tomate seco, alho poró e peru), 
folhados(frango, presunto e queijo); 
pastéis de forno(queijo e carne), 
empadas(camarão, queijo e palmito), 
croissants(queijo, queijo e presunto), 
coxinha de galinha e bolinho de bacalhau, 
mini sanduíches (mistinhos, hot-dogs, 
naturais)  
Doces variados finos e/ou folhados e/ou 

1200  

Termo de Referência CONTRATAÇÃO LANCHES (0600227)         SEI 0008362-23.2019.6.02.8000 / pg. 5



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

recheados, conforme sugestões abaixo: 
brigadeiro, bem casado, pastel de nata, 
queijadinha, folhado de goiaba, croissant 
de chocolate, trufa de chocolate, trufa de 
amêndoas, olho de sogra, surpresa de uva, 
tortinha de limão e tortinha três sabores  
Bolos regionais e/ou finos e/ou e tortas, 
conforme sugestões abaixo: laranja com 
ou sem cobertura, milho, laranja com ou 
sem cobertura, mandioca, macaxeira, 
tapioca, o Souza Leão, fubá, inglês, rolo 
com goiabada, banana com ou sem 
cobertura, de frutas com ou sem cobertura, 
bolo de chocolate com ou sem cobertura, 
cenoura com ou sem cobertura, chocolate, 
bolo sem adição de açúcar sabor laranja ; 
bolo sem adição de açúcar sabor 
chocolate, torta alemã, torta de abacaxi, 
torta de chocolate, torta de doce de leite, 
torta de maracujá, cheesecake de goiaba e 
cheesecake de frutas vermelhas.  
Petit four variados, conforme sugestões 
abaixo: sequilhos variados, bolo de goma  
Quantitativo por pessoa: 600ml de 
bebidas(300ml de suco e 300ml de 
refrigerante), 10 salgados (2 a 3 tipos) e 5 
doces(2 tipos), 2 fatias de bolo por pessoa 
e 1 fatia de torta, 100g de petit four por 
pessoa.  
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5. PRAZO DE ENTREGA 
5.1. Os itens deverão ser entregues no endereço informado na respectiva 
Ordem de Fornecimento (na Sede do TRE/AL ou Fórum Eleitoral ou 
espaço pré-determinado), que será enviado à contratada através de e-
mail, fax ou outro meio que comprove o seu recebimento, com 
antecedência de 10 (dez) dias. 

5.1.1. Sede do TRE/AL: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol, 
CEP.: 57.051-090 e/ou Fórum Eleitoral Desembargador Moura 
Castro, nº 3.847, Gruta de Lourdes, CEP.: 57052-405. 

5.2. Os itens deverão ser entregues em até 02 (duas) horas antes do 
início do evento; 
5.3. Os produtos solicitados conterão a data de validade legível e serão 
entregues em perfeito estado, apresentando ótima aparência, 
consistência, odor, cor, textura e sabor característicos. 
5.4. Os produtos deverão ser entregues em embalagens apropriadas à 
especificidade de cada item a fim de que não se danifiquem durante o 
transporte até as dependências ou outro local designado pela 
CONTRATADA. 
 
6. DA ORDEM DE SERVIÇO 
A Ordem de Serviço (OS) será enviada à CONTRATADA via fax ou e-
mail, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data do evento, 
devendo estes meios de contato serem informados na Proposta 
Comercial apresentada no certame licitatório.  
 
7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DO INÍCIO DA 
EXECUÇÃO 
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7.1. O prazo da vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a 
partir da data de sua assinatura. 
7.2. O Contrato poderá ser prorrogado e o valor contratado será 
reajustável, observando-se os normativos de regência. 
7.3. A contratada deverá estar apta a iniciar o fornecimento no 5º 
(quinto) dia útil seguinte ao da assinatura do Instrumento contratual.  
8. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 
8.1. Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o 
recebimento do objeto desta contratação será realizado da seguinte 
forma: 

8.1.1. Provisoriamente, assim que efetuada a entrega, para efeito 
de posterior verificação da conformidade com as especificações; 
8.1.2. Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade 
do material, realização dos serviços e consequente aceitação. 

8.2. No caso de consideradas insatisfatórias as condições do objeto 
recebido provisoriamente ou as embalagens apresentarem defeitos ou 
violações, será lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as 
desconformidades, devendo o produto ser recolhido e substituído, 
quando for possível. 

8.2.1. Após a notificação à contratada, o prazo decorrido até então 
será desconsiderado, iniciando-se nova contagem tão logo sanada a 
situação. 
8.2.2. O fornecedor terá prazo de 01 (uma) hora, caso o tempo 
definido no subitem 5.2 deste Termo não tenha se encerrado, para 
providenciar a substituição do material, a partir da comunicação 
oficial feita pelo gestor do contrato, sem qualquer custo adicional 
para o TRE/AL. 

8.2.2.1. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, 
estará a contratada incorrendo em atraso na entrega e sujeita 
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à aplicação das sanções previstas no Edital, no Termo de 
Referência e no Instrumento Contratual. 

8.2.3. O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela 
sua perfeita execução e dar-se-á se satisfeitas as seguintes 
condições: 

8.2.3.1. Material embalado, acondicionado e identificado de 
acordo com a Especificação Técnica; 
8.2.3.2. Quantidades em conformidade com o estabelecido na 
Ordem de Fornecimento; 
8.2.3.3. Entregar no prazo, local e horários previstos neste 
Termo de Referência. 

8.2.4. O recebimento definitivo dar-se-á: 
8.2.4.1. Após verificação física que constate a integridade do 
produto; 
8.2.4.2. Após verificação da conformidade com as 
quantidades e especificações constantes no Termo de 
Referência e/ou com amostra aprovada. 
8.2.4.3. Após arrumação no local de realização do serviço, 
que estará a cargo da contratada, bem como a apresentação 
em suportes apropriados, acrescentando-se material 
descartável para servir aos participantes. 
8.2.4.4. Após a finalização dos serviços, a contratada fica 
obrigada a recolher o material utilizado, assim como manter 
o local limpo. 

8.2.5. O recebimento definitivo não deverá exceder o prazo de 01 
(um) dia útil, a contar do recebimento provisório. 
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8.2.6. Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á 
Termo de Recebimento Definitivo, assinado por Comissão ou 
Servidor designado. 

 
 
9. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
9.1. Nos termos do artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, a 
responsabilidade pela gestão desta contratação ficará a cargo do 
Programa Mais Qualidade de Vida, através do servidor que ocupa a 
função de Assistente de Planejamento e Gestão da SGP, que também será 
responsável pelo recebimento e atesto do documento de cobrança. 
9.2. As atribuições do gestor e do fiscal do contrato estão definidas na 
Resolução TRE/AL nº 15.787, de 15/02/2017 . 
9.3. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor 
da integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua 
competência. 
9.4. - Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou 
inadimplência por parte da contratada, o titular da fiscalização deverá, de 
imediato, comunicar por escrito ao órgão de administração do 
contratante, que tomará as providências para que se apliquem as sanções 
previstas na lei, no Edital, Termo de Referência e na Minuta de Contrato, 
sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua 
omissão. 
 

Maceió, 26 de setembro de 2019. 

Termo de Referência CONTRATAÇÃO LANCHES (0600227)         SEI 0008362-23.2019.6.02.8000 / pg. 10



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

 

DESPACHO

Maceió, 27 de setembro de 2019.
 
Cuida-se de pedido de contratação de empresa para a

prestação de serviços de fornecimento de lanches nos eventos
anuais realizados pela Comissão do Programa MAIS QUALIDADE DE
VIDA, com base na Res.-TRE/AL nº 15.817/2017.

 
Sendo a iniciativa decorrente do que preceitua a

Res./CNJ nº 207/2015, determino a remessa à Secretaria de
Administração para verificação do Termo de Referência e
providências necessárias à evolução do feito.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 27/09/2019, às 12:29, 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
0600558 e o código CRC D1CA53AA.

0008362-23.2019.6.02.8000 0600558v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de outubro de 2019.
À Secretaria de Gestão de Pessoas
 
Senhora Secretária,
 
Solicito sua especial atenção em reavaliar os

parâmetros de quantificação dos lanches de que trata o item 4
do Termo de Referência (0600220) à luz daqueles constantes
do Termo de Referência de Anexo I ao Edital do Pregão
Eletrônico nº 39/2018, doc. 0406542 do PA 0008819-
26.2017.6.02.8000, no sentido de ser definida a composição
do lanche (padrão por pessoa) e, se possível, indicar a
estimativa de pessoas por evento.

Atenciosamente. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/10/2019, às 15:35, 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
0604432 e o código CRC 3C80F6A9.

0008362-23.2019.6.02.8000 0604432v1
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PODER JUDICIÁRIO
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SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

O  presente  termo  tem  como  objeto  a  contratação  de  serviços  de  natureza

continuada,  por  intermédio  de  empresa  especializada,  para  fornecimento,  sob

demanda,  de  alimentação  (tipo  lanches),  neste  compreendidos  gêneros

alimentícios  prontos,  industrializados,  in  natura e  bebidas,  destinados  à

realização  de  eventos,  tais  como  palestras,  reuniões  e  cursos  propostos  aos

servidores  deste  Regional,  promovidos  pela  Comissão  do  Programa  Mais

Qualidade  de  Vida  deste  Tribunal.  Tais  eventos  deverão  ocorrer  em

conformidade com planejamento anual a ser apresentado  pela referida Comissão

até o dia 10 de dezembro de cada ano-calendário, para início de execução no ano

de  exercício  subsequente,  sendo  tais  eventos  realizados  nas  dependências  da

Sede,  Fórum  Eleitoral  ou  espaço  pré-determinado,  conforme  especificações

constantes neste Termo de Referência.

Item Descrição da

Atividade

Valor Unitário

Estimado por

pessoa 

(R$)

Quantidade

Estimada de

Fornecimento

Anual

Valor Total

Estimado

Anual 

(R$)

1 Fornecimento

de lanche –

Coffee Break
12 eventos x100

pessoas = 1.200

lanches

TOTAL (valor por extenso)
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2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A Resolução TRE/AL nº 15.817/2017 dispôs sobre a concessão de lanches

aos  servidores,  membros  e  outros  participantes  de  eventos  de  capacitação

promovidos por este Tribunal, desde que preenchidos os critérios constantes na

referida Resolução. O Programa Mais Qualidade de Vida do TRE/AL, que tem

como finalidade de um de seus projetos a promoção do bem estar e saúde do

servidor  (em conformidade com os preceitos constantes na Resolução

CNJ  nº  207/2015),  aliado  aos  interesses  e  objetivos  Institucionais  deste

Tribunal  Regional  Eleitoral  de  promoção  do  desenvolvimento  do  Capital

humano,  como  princípio  essencial  à  garantia  da  eficiência  na  realização  da

atividade de fim, vem realizando eventos, ao longo de cada ano, destinados a

promover a integração, melhoria da saúde mental e bem estar dos servidores, bem

como a otimização da satisfação do Clima organizacional, atendendo, dessarte, ao

consignado no Art. 3º da Resolução TRE/AL retromencionada.

3. DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1. O regime de execução dos serviços será o de empreitada por preço unitário,

sendo fornecidos por demanda (mediante solicitação).

3.2.  Considerando  esse  regime,  as  quantidades  e  valores  constituem  mera

estimativa, não constituindo, em hipótese alguma, compromissos futuros para o

TRE/AL,  razão  pela  qual  não  poderão  ser  exigidos  nem  considerados  como

quantidades  e  valores  para  pagamento  mínimo,  podendo  sofrer  alterações  de

acordo  com  as  necessidades  da  CONTRATANTE,  sem  que  isso  justifique

qualquer indenização à CONTRATADA.

4. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

4.1.  ITEM  1  -  FORNECIMENTO  DE  LANCHE.  As  seguintes  disposições

aplicam-se à execução dos serviços de lanche:

4.1.1.  Fornecimento  de  até  1200  (Mil  e  duzentos)  lanches  por  ano  para  os

servidores  e  membros  participantes  de  eventos,  cursos,  palestras,  reuniões  e
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seminários promovidos pelo Programa Mais Qualidade de Vida do TRE/AL ao

término de cada evento, compreendendo:

Item Descrição Quantidade por

ano

Valor por

Pessoa

01 Bebidas: sucos de frutas, natural ou polpa,

servidas em jarras de 2L, conforme 

sugestões abaixo: sucos (mínimo 2 tipos - 

polpa ou naturais) sucos de frutas(laranja, 

limão, uva), polpas(acerola, caju, manga, 

abacaxi, abacaxi com hortelã, uva, 

maracujá, mangaba, cajá, pitanga, pinha, 

goiaba e graviola). 

refrigerantes: tipo cola e guaraná, normal e

zero(mínimo de 2 tipos).

Salgados variados finos, conforme 

sugestões abaixo: quiches(queijo, 

lorraine, tomate seco, alho poró e peru), 

folhados(frango, presunto e queijo); 

pastéis de forno(queijo e carne), 

empadas(camarão, queijo e palmito), 

croissants(queijo, queijo e presunto), 

coxinha de galinha e bolinho de bacalhau, 

mini sanduíches (mistinhos, hot-dogs, 

naturais) 

Doces variados finos e/ou folhados e/ou 

recheados, conforme sugestões abaixo: 

brigadeiro, bem casado, pastel de nata, 

queijadinha, folhado de goiaba, croissant 

de chocolate, trufa de chocolate, trufa de 

amêndoas, olho de sogra, surpresa de uva, 

tortinha de limão e tortinha três sabores 

Bolos regionais e/ou finos e/ou e tortas, 

conforme sugestões abaixo: laranja com 

ou sem cobertura, milho, laranja com ou 

sem cobertura, mandioca, macaxeira, 

12 eventos x100

pessoas = 1.200

lanches
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tapioca, o Souza Leão, fubá, inglês, rolo 

com goiabada, banana com ou sem 

cobertura, de frutas com ou sem cobertura,

bolo de chocolate com ou sem cobertura, 

cenoura com ou sem cobertura, chocolate, 

bolo sem adição de açúcar sabor laranja ; 

bolo sem adição de açúcar sabor 

chocolate, torta alemã, torta de abacaxi, 

torta de chocolate, torta de doce de leite, 

torta de maracujá, cheesecake de goiaba e 

cheesecake de frutas vermelhas. 

Petit four variados, conforme sugestões 

abaixo: sequilhos variados, bolo de goma 

4.1.2.  Quantitativo por pessoa: 600ml de bebidas (300ml de suco e 300ml de

refrigerante), 10 salgados (2 a 3 tipos) e 5 doces (2 tipos), 2 fatias de bolo por

pessoa e 1 fatia de torta, 100g de petit four por pessoa.

4.1.3. A estimativa levou em conta a média de 12 (doze) eventos realizadas por

ano,  com a participação de cerca de 100 (cem) pessoas por evento.

5. PRAZO DE ENTREGA

5.1. Os itens deverão ser entregues no endereço informado na respectiva Ordem

de  Fornecimento  (na  Sede  do  TRE/AL  ou  Fórum  Eleitoral  ou  espaço  pré-

determinado), que será enviado à contratada através de e-mail, fax ou outro meio

que comprove o seu recebimento, com antecedência de 10 (dez) dias.

5.1.1. Sede do TRE/AL: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol, CEP.:

57.051-090 e/ou Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro, nº 3.847,

Gruta de Lourdes, CEP.: 57052-405.

5.2. Os itens deverão ser entregues em até 02 (duas) horas antes do início do

evento;
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5.3. Os produtos solicitados conterão a data de validade legível e serão entregues

em perfeito estado, apresentando ótima aparência, consistência, odor, cor, textura

e sabor característicos.

5.4.  Os  produtos  deverão  ser  entregues  em  embalagens  apropriadas  à

especificidade de cada item a fim de que não se danifiquem durante o transporte

até as dependências ou outro local designado pela CONTRATADA.

6. DA ORDEM DE SERVIÇO

A Ordem de Serviço (OS) será enviada à CONTRATADA via fax ou e-mail,

com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data do evento,  devendo estes

meios  de  contato  serem  informados  na  Proposta  Comercial  apresentada  no

certame licitatório. 

7.  DO  PRAZO  DE  VIGÊNCIA  CONTRATUAL  E  DO  INÍCIO  DA
EXECUÇÃO

7.1. O prazo da vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir

da data de sua assinatura.

7.2.  O Contrato  poderá  ser  prorrogado e  o  valor  contratado será  reajustável,

observando-se os normativos de regência.

7.3. A contratada deverá estar apta a iniciar o fornecimento no 5º (quinto) dia útil

seguinte ao da assinatura do Instrumento contratual.

8. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

8.1. Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento do

objeto desta contratação será realizado da seguinte forma:

8.1.1.  Provisoriamente,  assim  que  efetuada  a  entrega,  para  efeito  de

posterior  verificação  da  conformidade  com  as  especificações;  8.1.2.

Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do material,

realização dos serviços e consequente aceitação.
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8.2.  No  caso  de  consideradas  insatisfatórias  as  condições  do  objeto recebido

provisoriamente  ou  as  embalagens  apresentarem  defeitos  ou  violações,  será

lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo

o produto ser recolhido e substituído, quando for possível.

8.2.1.  Após a notificação à contratada,  o prazo decorrido até então será

desconsiderado, iniciando-se nova contagem tão logo sanada a situação.

8.2.2. O fornecedor terá prazo de 01 (uma) hora, caso o tempo definido no

subitem  5.2  deste  Termo  não  tenha  se  encerrado,  para  providenciar  a

substituição do material, a partir da comunicação oficial feita pelo gestor do

contrato, sem qualquer custo adicional para o TRE/AL.

8.2.2.1. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a

contratada incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das

sanções previstas no Edital, no Termo de Referência e no Instrumento

Contratual.

8.2.3.  O  recebimento  provisório  e  definitivo  do  objeto  não  exclui  a

responsabilidade  civil  a  ele  relativa,  nem  a  ético-profissional,  pela  sua

perfeita execução e dar-se-á se satisfeitas as seguintes condições:

8.2.3.1. Material embalado, acondicionado e identificado de acordo

com a Especificação Técnica;

8.2.3.2. Quantidades em conformidade com o estabelecido na Ordem

de Fornecimento;

8.2.3.3. Entregar no prazo, local e horários previstos neste Termo de

Referência.

8.2.4. O recebimento definitivo dar-se-á:

8.2.4.1. Após verificação física que constate a integridade do produto;

8.2.4.2.  Após  verificação  da  conformidade  com  as  quantidades  e

especificações constantes no Termo de Referência e/ou com amostra

aprovada.

8.2.4.3. Após arrumação no local de realização do serviço, que estará

a  cargo  da  contratada,  bem  como  a  apresentação  em  suportes

Termo de Referência Contratação Lanches - Atualizado (0605100)         SEI 0008362-23.2019.6.02.8000 / pg. 18



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

apropriados,  acrescentando-se  material  descartável  para  servir  aos

participantes.

8.2.4.4. Após a finalização dos serviços, a contratada fica obrigada a

recolher o material utilizado, assim como manter o local limpo.

8.2.5. O recebimento definitivo não deverá exceder o prazo de 01 (um) dia

útil, a contar do recebimento provisório.

8.2.6. Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de

Recebimento Definitivo, assinado por Comissão ou Servidor designado.

9. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

9.1. Nos termos do artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, a responsabilidade pela

gestão desta contratação ficará a cargo do Programa Mais Qualidade de Vida,

através do servidor que ocupa a função de Assistente de Planejamento e Gestão

da SGP, que também será responsável pelo recebimento e atesto do documento

de cobrança.

9.2. As atribuições do gestor e do fiscal do contrato estão definidas na Resolução

TRE/AL nº 15.787, de 15/02/2017 .

9.3.  A omissão,  total  ou parcial,  da fiscalização não eximirá  o fornecedor da

integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência.

9.4. - Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por

parte da contratada, o titular da fiscalização deverá, de imediato, comunicar por

escrito ao órgão de administração do contratante, que tomará as providências para

que se apliquem as sanções previstas na lei, no Edital, Termo de Referência e na

Minuta de Contrato, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados

por sua omissão.

Maceió, 26 de setembro de 2019.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de outubro de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
Retorno os autos a Vossa Senhoria para prosseguimento

do feito, após juntada do Termo de Referência sobre Contratação de
Lanches atualizado, evento 0605100, conforme solicitado
no Despacho GSAD 0604432.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 07/10/2019, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0605102 e o código CRC CE2C6B82.

0008362-23.2019.6.02.8000 0605102v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de outubro de 2019.
À Diretoria Geral.
Assunto: Termo de referência. Lanches.
 
Senhor Diretor,
 
Encaminho os presentes autos, para análise acerca da

proposição de aquisição de lanches pela Secretaria de Gestão de
Pessoas, conforme Despacho 0600226 e Termo de Referência
0600227, visto que tal contratação não se encontra contemplada no
planejamento anual de contratações, sugerindo, com a devida vênia,
remessa à Seção de Instrução de Contratações que se proceda à
cotação preliminar, a fim de subsidiar ulterior deliberação.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/10/2019, às 19:32, 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
0605624 e o código CRC 7982B97D.

0008362-23.2019.6.02.8000 0605624v1
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DESPACHO

Maceió, 09 de outubro de 2019.
À Seção de Instrução de Contratações para, como

recomendado pela Secretaria de Administração no Despacho
GSAD 0605624, proceder à prévia pesquisa de mercado. 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
11/10/2019, às 12:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0606094 e o código CRC ACDA038E.

0008362-23.2019.6.02.8000 0606094v1
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E-mail - 0609226

Data de Envio: 
  15/10/2019 18:42:48

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

Para:
    contato@eldoradofestas.com.br
    atendimento@divinodombuffe.com.br
    contato@sanmartinbuffet.com.br
    sanmartin.buffet@bol.com.br
    buffetanacosta@hotmail.com
    contato@buffetanacosta.com.br
    pablooliveira@hotmail.com
    mestrecucamcz@hotmail.com
    beatriz.telecio@hotmail.com
    donamiuda1@hotmail.com
    buffetrosadesaron@gmail.com
    contato@buffetrosadesaron.com.br
    buffetmagno@gmail.com
    nubiaclago@hotmail.com
    festafacil@lacharlotte.com.br
    chefmarcosmonteiro@hotmail.com
    ana@anawanderley.com.br
    docemel100@bol.com.br
    chelesantarita@hotmail.com
    stephanienutricao2011@gmail.com
    atendimentotanta@gmail.com
    andrea@buffetandreabritto.com.br
    fernandombf@hotmail.com
    rodinellelimeira@gmail.com
    buffetseville@gmail.com
    orcamento@izabelpinheiro.com.br
    sac@buffetchezmarie.com.br
    buffet.favodemel@hotmail.com
    cynthiaglace@gmail.com
    lu_mcz@hotmail.com
    buffet-royal@hotmail.com
    contato@buffetvilanova.com.br
    sos.lucena.r@hotmail.com
    sos.lucena@hotmail.com
    ttekalins@gmail.com
    buffetimperialexecutivo@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Fornecimento lanche (Coffee break). TRE-AL

Mensagem: 
   PA 0008362-23.2019.6.02.8000

Prezado Senhor (a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar de natureza continuada, por intermédio de
empresa especializada, para fornecimento, sob demanda, de alimentação (tipo lanches), neste
compreendidos gêneros alimentícios prontos, industrializados, in natura e bebidas, destinados à
realização de eventos, tais como palestras, reuniões e cursos propostos aos servidores deste Regional,
promovidos pela Comissão do Programa Mais Qualidade de Vida deste Tribunal.

QUANTIDADE: 12 eventos x 100 pessoas = 1.200 lanches., solicitamos proposta, informando VALOR
UNITÁRIO (pessoa) e de acordo detalhamentos e demais especificações presentes no termo de referência
em anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br
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Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0605100_TR___LANCHES___EVENTOS___QUALIDADE_DE_VIDA_Versao_apos_retorno_da_SAD.pdf
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De: Orçamento - Izabel Pinheiro <orcamento@izabelpinheiro.com.br>
Para: \"TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES_\" <seic@tre-al.jus.br>
Data: 16/10/2019 11:18 AM
Assunto: [seic] Solicitação. Proposta. Fornecimento lanche (Coffee bre_ak). TRE-AL

Prezadao Sr. Antônio ,

 

É com imensa alegria e sa�sfação que confirmamos o recebimento de sua solicitação

de Orçamento. Informamos que, por mo�vo de nossa demanda, infelizmente não será possível
par�ciparmos da cotação solicitado.

 

 

Desde já agradecemos o privilégio do seu contato.

Atenciosamente,

Jane Arruda
Comercial
Buffet Izabel Pinheiro
(82) 3328.1491 | 9641.0966 
www.izabelpinheiro.com.br

Gentileza confirmar recebimento.

---- Ativado Ter, 15 out 2019 18:42:49 -0300 TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE
CONTRATAÇÕES_ <seic@tre-al.jus.br> escreveu ----

PA 0008362-23.2019.6.02.8000 

Prezado Senhor (a), 

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar de natureza continuada, por intermédio de
empresa especializada, para fornecimento, sob demanda, de alimentação (tipo lanches), neste
compreendidos gêneros alimentícios prontos, industrializados, in natura e bebidas, destinados à
realização de eventos, tais como palestras, reuniões e cursos propostos aos servidores deste
Regional, promovidos pela Comissão do Programa Mais Qualidade de Vida deste Tribunal. 

QUANTIDADE: 12 eventos x 100 pessoas = 1.200 lanches., solicitamos proposta, informando VALOR
UNITÁRIO (pessoa) e de acordo detalhamentos e demais especificações presentes no termo de
referência em anexo. 

Na impossibilidade de fornecer cotação, favor informar por e-mail. 

Atenciosamente. 

Antonio Matias de Pinheiro Júnior 
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL 
seic@tre-al.jus.br 
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Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h. 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL. 
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL 
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38 
Telefones: 82 2122-7712/7711 
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De: TANTÃ CASA DE LANCHES <atendimentotanta@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 16/10/2019 09:25 AM
Assunto: [seic] Solicitação. Proposta. Fornecimento lanche (Coffee break). TRE-AL

Bom dia

Recebido!! Iremos fazer o orçamento e enviaremos até as 14:00h. 

Em ter, 15 de out de 2019 às 18:43, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:
 PA 0008362-23.2019.6.02.8000

Prezado Senhor (a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar de natureza
continuada, por intermédio de empresa especializada, para fornecimento, sob
demanda, de alimentação (tipo lanches), neste compreendidos gêneros
alimentícios prontos, industrializados, in natura e bebidas, destinados à
realização de eventos, tais como palestras, reuniões e cursos propostos aos
servidores deste Regional, promovidos pela Comissão do Programa Mais
Qualidade de Vida deste Tribunal.

QUANTIDADE: 12 eventos x 100 pessoas = 1.200 lanches., solicitamos proposta,
informando VALOR UNITÁRIO (pessoa) e de acordo detalhamentos e demais
especificações presentes no termo de referência em anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira:
07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

-- 
Bárbara / Micaella
Comercial - Financeiro
(82) 3231-8816 / 3327-0629 / 9 9301-5738

E-mail RESPOSTA DA EMPRESA TANTA (0609384)         SEI 0008362-23.2019.6.02.8000 / pg. 27

javascript:openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DK3MRGCEWKIH36%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dseic%2540tre-al.jus.br','Compose',800,600,'yes');
javascript:openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DK3MRGCEWKIH36%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dseic%2540tre-al.jus.br','Compose',800,600,'yes');


AO

TRE/AL

A/C: Sr. Antonio Matias de Pinheiro Júnior

Segue  proposta  comercial  a  fim de  atender  ao  pedido  de  cotação  de  preço,  conforme

especificações e valores abaixo: 

Descrição Detalhada – COFFEE BREAK

Bebidas: sucos de frutas, natural ou polpa, servidas em jarras de 2L, conforme sugestões
abaixo: sucos (mínimo 2 tipos - polpa ou naturais) sucos de frutas(laranja,  limão, uva),
polpas(acerola, caju, manga, abacaxi, abacaxi com hortelã, uva, maracujá, mangaba, cajá,
pitanga, pinha, goiaba e graviola). refrigerantes: tipo cola e guaraná, normal e zero(mínimo
de 2 tipos). 

Salgados variados finos, conforme sugestões abaixo: quiches(queijo, lorraine, tomate seco,
alho poró e peru), folhados(frango, presunto e queijo); pastéis de forno(queijo e carne),
empadas(camarão,  queijo  e  palmito),  croissants(queijo,  queijo  e  presunto),  coxinha  de
galinha e bolinho de bacalhau, mini sanduíches (mistinhos, hot-dogs, naturais).

Doces  variados  finos  e/ou  folhados  e/ou  recheados,  conforme  sugestões  abaixo:
brigadeiro,  bem  casado,  pastel  de  nata,  queijadinha,  folhado  de  goiaba,  croissant  de
chocolate, trufa de chocolate, trufa de amêndoas, olho de sogra, surpresa de uva, tortinha
de limão e tortinha três sabores.

Bolos regionais e/ou finos e/ou e tortas, conforme sugestões abaixo: laranja com ou sem
cobertura, milho, laranja com ou sem cobertura, mandioca, macaxeira, tapioca, o Souza
Leão, fubá, inglês, rolo com goiabada, banana com ou sem cobertura, de frutas com ou
sem cobertura, bolo de chocolate com ou sem cobertura, cenoura com ou sem cobertura,
chocolate,  bolo sem adição de açúcar sabor laranja;  bolo sem adição de açúcar sabor
chocolate, torta alemã, torta de abacaxi, torta de chocolate, torta de doce de leite, torta de
maracujá, cheesecake de goiaba e cheesecake de frutas vermelhas. 

Petit four variados, conforme sugestões abaixo: sequilhos variados, bolo de goma.

Conforme solicitado segue orçamento de 12 coffee breaks a serem realizados
para  100  pessoas  em  cada  evento,  em  horários,  datas  e  locais  em  Maceió-AL  a
confirmar. O valor do serviço é de R$ 22,00 (vinte e dois reais) por pessoa. 

LGV  PEREIRA  ME –  Rua  Barão  de  Atalaia,  s/n,  Centro,  CEP-57020-510,  Maceió-AL

CNPJ: 09.071.860/0001-90 Fones: (82) 9-9951-2316 / 9-9971-8658

buffetimperialmcz@gmail.com
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O valor total dos serviços de um coffee break para 100 pessoas é de R$ 2.200,00
(dois mil e duzentos reais). O valor total dos 12 coffee breaks para 100 pessoas é de R$
26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais).

A forma de pagamento é de 50% na contratação do buffet e 50% na realização do
evento. A validade da proposta é de 30 dias. 

Maceió, 16 de outubro de 2019.

Ilza Gomes

LGV  PEREIRA  ME –  Rua  Barão  de  Atalaia,  s/n,  Centro,  CEP-57020-510,  Maceió-AL

CNPJ: 09.071.860/0001-90 Fones: (82) 9-9951-2316 / 9-9971-8658

buffetimperialmcz@gmail.com
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E-mail - 0611206

Data de Envio: 
  21/10/2019 13:34:01

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

Para:
    contato@eldoradofestas.com.br
    atendimento@divinodombuffe.com.br
    contato@sanmartinbuffet.com.br
    sanmartin.buffet@bol.com.br
    buffetanacosta@hotmail.com
    contato@buffetanacosta.com.br
    pablooliveira@hotmail.com
    mestrecucamcz@hotmail.com
    beatriz.telecio@hotmail.com
    donamiuda1@hotmail.com
    buffetrosadesaron@gmail.com
    contato@buffetrosadesaron.com.br
    buffetmagno@gmail.com
    nubiaclago@hotmail.com
    festafacil@lacharlotte.com.br
    chefmarcosmonteiro@hotmail.com
    ana@anawanderley.com.br
    docemel100@bol.com.br
    chelesantarita@hotmail.com
    stephanienutricao2011@gmail.com
    andrea@buffetandreabritto.com.br
    fernandombf@hotmail.com
    rodinellelimeira@gmail.com
    buffetseville@gmail.com
    sac@buffetchezmarie.com.br
    buffet.favodemel@hotmail.com
    cynthiaglace@gmail.com
    lu_mcz@hotmail.com
    buffet-royal@hotmail.com
    contato@buffetvilanova.com.br
    sos.lucena.r@hotmail.com
    sos.lucena@hotmail.com
    ttekalins@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Fornecimento lanche (Coffee break). TRE-AL

Mensagem: 
   PA 0008362-23.2019.6.02.8000

Prezado Senhor (a),

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas pretende contratar de natureza continuada, por intermédio de
empresa especializada, para fornecimento, sob demanda, de alimentação (tipo lanches), neste
compreendidos gêneros alimentícios prontos, industrializados, in natura e bebidas, destinados à
realização de eventos, tais como palestras, reuniões e cursos propostos aos servidores deste Regional,
promovidos pela Comissão do Programa Mais Qualidade de Vida deste Tribunal.

QUANTIDADE: 12 eventos x 100 pessoas = 1.200 lanches., solicitamos proposta, informando VALOR
UNITÁRIO (pessoa) e de acordo detalhamentos e demais especificações presentes no termo de referência
em anexo.

Na impossibilidade de fornecer cotação, favor informar por e-mail.

Atenciosamente.

Antonio Matias de Pinheiro Júnior
Seção de Instrução de Contratações (SEIC) - TRE/AL
seic@tre-al.jus.br

Horário Expediente: Segunda-feira a Quinta-feira: 13h às 19h. Sexta-feira: 07:30 às 13:30h.
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/AL.
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Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol. CEP 57.051-090 - Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38
Telefones: 82 2122-7712/7711

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0605100_TR___LANCHES___EVENTOS___QUALIDADE_DE_VIDA_Versao_apos_retorno_da_SAD.pdf
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Olá, ficamos felizes com sua solicitação. Segue abaixo as informações e 

cardápio do evento.

Escolher 6 itens
Escolher 3 itens

Coxinha

Risoles Misto

Bolinho queijo

Trouxinha folhada de frango

Folhado de carne

Folhado de Misto

Empada frango

Cartola Folhada de banana e goiabada

Cartola folhada de maçã de canela

Cartola folhada de chocolate

Bombinha de chocolate

Brigadeiro

Beijinho de coco

Tortellet 

Sanduiche natural 

Pão de queijo

Pão salada Russa

Pão com patê de presunto

Diplomata Misto

Diplomata Frango

Diplomata de queijo

Mini Hamburguinho

Bolo de Lanraja com calda

Bolo de Limão com calda

Bolo de rolo

Bolo Chocolate com calda

Bolo de Massa pubada

Bolo milho

Acompanha Suco e Refrigerante.

Chá e Achocolatado

Valor por pessoa:R$26,90

Atenciosamente,

Ariane Patrícia

Rua Dep. José Lages, Ponta Verde, 453
Cnjp.:01774589/0001-48 / Mestre Cuca Eireles

FONE: (82) 33271970 / 988840144
MACEIÓ-AL
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ORç6101*TO PÂRA TER-AL.

SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ( COFFEE
BREAKO,PARA PARTICTPANTES DE CURSO, A SER REALIZADO
EM MÀCEIO/AL, NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2019, NA ESCOLA
SUPERIOR DE MAGI STRA'IURA DO ESTADO DE ALAGOAS.
COFEE BREAK PARA I5O PESSOAS A SER SERVIDO AS IOH3OM

COFFEE BREAK PARA I5O PESSOAS A SER SERVIDO AS I6H.

VALOR POR PF.SSOA; I 8,00(DF.7.OITO REArS)
I'OTAL DOEVEN1O PARÂ 3m PbSSOAS:R$5.40O,ffi ( CINCOMIL B

QUATROCENTOS REAIS).

CARDAPIO:

PFt'l'Í'r' rjouR ( DOCFI Fl SAt,GAtX))
BOLODE LARANJA
BOLO CHOCOLATE
FTNGER SANDWICH (ol OPÇÃo)
MrNr SANDIITCHE ( 0I oPÇAO)
sAr,GArx) (coxlNHA DE GALINHA)
PÂo DE QUEUO ( MINEIRo)
FOLHÂDO (01 OPÇÃO)
SALADA DE FRT]TA
DOCES

BEBIDAS:

--- -. a- §. Éí e Éa êa <r r l4à- =a & eva=É>t crg _'-.-

CAFE(AÇUCAR E AD(rcANTE)
SEI,EÇÃO DE CIúS( C ANELA COM MAÇA,IIORTELA,CAPIM
SANTO,FRUTAS VERMELT{AS, CANELAEVE CIDREIRA)
ACHACOLATAIJO EM EMBALAGEM LONGA VIDA DE 1 LITRO-

REFRIGERANTES:COCA-COLA E GUARANA, NORMAL E ZERO
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sERVIÇO:

TODO MATERIA UTILIZADO
shRvtÇo DL GARÇON

MACEIO/JTILHO DE2OI9
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56OSotu'or@

r cl,tpl, 1 2.831 .s.41 lcrto1'o?

SiE ÉVENTOS E AS§ESSIRIALTDA- ME

Praça Raul Ramos no. '14

Poço

CEP:57'02 290
MACAÔ.AL

-r.F Ê!f,rr-/1- ? .--?ê-^r\j. tçà.

HenÊ"q&"s*
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Elisabete Guedes de Melo – ME                                             CNPJ: 07.162.042/0001-78

Menu Sugestivo

Alimentos:

Petit four (doce e salgado)

Bolo caseiro (laranja e chocolate)

Finger sandwich 

Mini sanduíche 

Coxinha

Pão de queijo mineiro

Folhado 

Salada de frutas

Doces (surpresa de uva, amendoim, moranguinho, casadinho, beijinho)

Bebidas:

Refrigerante (normal e diet)

Sucos (acerola e manga)

Café (açúcar e adoçante)

Chá (capim santo e erva cidreira)

Achocolatado 

Água e gelo

Valor: 

 Buffet para 150 pessoas : R$ 25,00 (por pessoa)
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Atenciosamente,   

Elisabete Guedes
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0008362-23.2019.6.02.8000 Unidade 1 1.200

Objeto Coffee Break

Fontes de Consulta

Cotação Mestre Cuca, 26,90 4,05 Não aplicável

Cotação Chez Marie Buffet, 25,00 2,15 Não aplicável

Cotação Buffet Imperial, 22,00 -0,85 Não aplicável

Cotação Donna’s – STE Eventos, 17,50 -5,35 Não aplicável

15,53%

A Planilha  pode ser utilizada 22,85 3,55 Não aplicável

Q = quantidade de valores obtidos     4 Total Estimado

22,85 27.420,00

0

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 
desvio padrão 

acima da média dos 
valores obtidos 

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

 o cálculo da Média dos Valores Obtidos será válido 
quando o conjunto de dados dos Valores Obtidos 

apresentar um Coeficiente de Variação (CV) menor ou 
igual a 20%

quando CV maior que 20%, será utilizado o 
critério da média ajustada, definindo a Média 
dos elementos do subconjunto para cálculo 

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

ESTIMATIVA 
(Preço Unitário)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2019.
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos da contratação de natureza continuada,

por intermédio de empresa especializada, para fornecimento, sob
demanda, de alimentação (tipo lanches), neste compreendidos
gêneros alimentícios prontos, industrializados, in natura e bebidas,
destinados à realização de eventos, tais como palestras, reuniões e
cursos propostos aos servidores deste Regional, promovidos pela
Comissão do Programa Mais Qualidade de Vida deste Tribunal,
QUANTIDADE: 12 eventos x 100 pessoas = 1.200 lanches.,e demais
especificações presentes no termo de referência, evento 0605100.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de preços, despacho GDG 0606094.
 
Feito ampla pesquisa de preços com empresas do ramo

alimentício, eventos 0610045 e 0612207 , e utilizando ainda
propostas válidas do Processo SEI 0005801-72.2019.6.02.8502, que
utiliza o mesmo objeto de contratação, chegamos a Planilha de
Preços OS 02/2010, evento 0612211 , onde chegamos ao valor
unitário R$ 22,85 e Valor global de R$ 27.420,00 ( Vinte e sete mil,
quatrocentos e vinte reais) .

 
Ao que nos parece, em análise ao Termo de Referência,

evento 0605100, que a contratação deverá ocorrer mediante registro
de preço, caso seja o intuito, necessário se faz estipular um
quantitativo mínimo de aquisição de lanches por pedido para que
dessa forma possa atrair potenciais fornecedores no certame,
segundo regramento do registro de preços.

 
Sugerimos, salvo melhor entendimento, a realização de
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licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, pelo Sistema de Registro
de Preços (SRP), com fulcro na Lei 10.520/2002, regulamentada
pelos Decretos nº 5.450/2005 e 7.892/2013.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 22/10/2019, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0612214 e o código CRC A4E8E22A.

0008362-23.2019.6.02.8000 0612214v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2019.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0612214, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, em
atendimento ao artigo 9º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Destaco, ainda, a necessidade, s.m.j., de

encaminhamento dos autos a unidade requisitante para a revisão do
TR, a fim de alterar para o sistema de registro de preços, com
indicação de valores mínimos para aquisição.

 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 22/10/2019, às 17:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0612383 e o código CRC 1315FB09.

0008362-23.2019.6.02.8000 0612383v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de outubro de 2019.
À Secretaria de Gestão de Pessoas.
 
Senhora Secretária,
 
Considerando a indicação do Despacho

SEIC 0612214 e com base no art. 3° I e II do Decreto
7.892/2013, encaminhamos os autos para avaliação de Vossa
Senhoria e, em sendo se sua aquiescência, retificação do
termo de referência para indicação de contratação por meio
de Sistema de Registro de Preço.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/10/2019, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0613014 e o código CRC 298BCFAD.

0008362-23.2019.6.02.8000 0613014v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de outubro de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
Em atenção ao despacho GSAD 0613014, retorno os

autos a Vossa Senhoria apresentando novo Termo de Referência, que
segue anexo, com as modificações sugeridas na instrução
SEIC 0612214 e no despacho COMAP 0612383.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 25/10/2019, às 11:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0614116 e o código CRC 1E3AFCFF.

0008362-23.2019.6.02.8000 0614116v1
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

O  presente  termo  tem  como  objeto  a  contratação  de  serviços  de  natureza
continuada, mediante sistema de registro de preços, por intermédio de empresa
especializada,  para fornecimento,  sob demanda,  de alimentação (tipo lanches),
neste compreendidos gêneros alimentícios prontos, industrializados,  in natura e
bebidas, destinados à realização de eventos, tais como palestras, reuniões e cursos
propostos aos servidores deste Regional, promovidos pela Comissão do Programa
Mais  Qualidade  de  Vida  deste  Tribunal.  Tais  eventos  deverão  ocorrer  em
conformidade com planejamento anual a ser apresentado  pela referida Comissão
até o dia 10 de dezembro de cada ano-calendário, para início de execução no ano
de  exercício  subsequente,  sendo  tais  eventos  realizados  nas  dependências  da
Sede,  Fórum  Eleitoral  ou  espaço  pré-determinado,  conforme  especificações
constantes neste Termo de Referência.

Item Descrição da
Atividade

Valor Unitário
Estimado por

pessoa 

(R$)

Quantidade
Estimada de

Fornecimento
Anual

Valor Total
Estimado

Anual 

(R$)

1 Fornecimento
de lanche –

Coffee Break 12 eventos x100
pessoas = 1.200

lanches

TOTAL (valor por extenso)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

2. DA JUSTIFICATIVA

2.1. A Resolução TRE/AL nº 15.817/2017 dispôs sobre a concessão de lanches
aos  servidores,  membros  e  outros  participantes  de  eventos  de  capacitação
promovidos por este Tribunal, desde que preenchidos os critérios constantes na
referida Resolução. O Programa Mais Qualidade de Vida do TRE/AL, que tem
como finalidade de um de seus projetos a promoção do bem estar e saúde do

servidor  (em conformidade com os preceitos constantes na Resolução
CNJ  nº  207/2015),  aliado  aos  interesses  e  objetivos  Institucionais  deste
Tribunal  Regional  Eleitoral  de  promoção  do  desenvolvimento  do  Capital
humano,  como  princípio  essencial  à  garantia  da  eficiência  na  realização  da
atividade de fim, vem realizando eventos,  ao longo de cada ano, destinados a
promover a integração, melhoria da saúde mental e bem estar dos servidores, bem
como a otimização da satisfação do Clima organizacional, atendendo, dessarte, ao
consignado no Art. 3º da Resolução TRE/AL retromencionada.

3. DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1. O regime de execução dos serviços será o de empreitada por preço unitário,
sendo  fornecidos  por  demanda  (mediante  solicitação),  com  uma  quantidade
mínima de contratação de lanche para 70 (setenta) pessoas em 05 (cinco) eventos.

4. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

4.1.  ITEM  1  -  FORNECIMENTO  DE  LANCHE.  As  seguintes  disposições
aplicam-se à execução dos serviços de lanche:

4.1.1.  Fornecimento  de  até  1200  (Mil  e  duzentos)  lanches  por  ano  para  os
servidores  e  membros  participantes  de  eventos,  cursos,  palestras,  reuniões  e
seminários promovidos pelo Programa Mais Qualidade de Vida do TRE/AL ao
término de cada evento, compreendendo:

Item Descrição Quantidade por
ano

Valor por
Pessoa

01 Bebidas: sucos de frutas, natural ou polpa, 12 eventos x100
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servidas em jarras de 2L, conforme 
sugestões abaixo: sucos (mínimo 2 tipos - 
polpa ou naturais) sucos de frutas(laranja, 
limão, uva), polpas(acerola, caju, manga, 
abacaxi, abacaxi com hortelã, uva, 
maracujá, mangaba, cajá, pitanga, pinha, 
goiaba e graviola). 

refrigerantes: tipo cola e guaraná, normal e
zero(mínimo de 2 tipos).

Salgados variados finos, conforme 
sugestões abaixo: quiches(queijo, 
lorraine, tomate seco, alho poró e peru), 
folhados(frango, presunto e queijo); 
pastéis de forno(queijo e carne), 
empadas(camarão, queijo e palmito), 
croissants(queijo, queijo e presunto), 
coxinha de galinha e bolinho de bacalhau, 
mini sanduíches (mistinhos, hot-dogs, 
naturais) 

Doces variados finos e/ou folhados e/ou 
recheados, conforme sugestões abaixo: 
brigadeiro, bem casado, pastel de nata, 
queijadinha, folhado de goiaba, croissant 
de chocolate, trufa de chocolate, trufa de 
amêndoas, olho de sogra, surpresa de uva, 
tortinha de limão e tortinha três sabores 

Bolos regionais e/ou finos e/ou e tortas, 
conforme sugestões abaixo: laranja com 
ou sem cobertura, milho, laranja com ou 
sem cobertura, mandioca, macaxeira, 
tapioca, o Souza Leão, fubá, inglês, rolo 
com goiabada, banana com ou sem 
cobertura, de frutas com ou sem cobertura,
bolo de chocolate com ou sem cobertura, 
cenoura com ou sem cobertura, chocolate, 
bolo sem adição de açúcar sabor laranja ; 

pessoas = 1.200
lanches
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bolo sem adição de açúcar sabor 
chocolate, torta alemã, torta de abacaxi, 
torta de chocolate, torta de doce de leite, 
torta de maracujá, cheesecake de goiaba e 
cheesecake de frutas vermelhas. 

Petit four variados, conforme sugestões 
abaixo: sequilhos variados, bolo de goma 

4.1.2. Quantitativo por pessoa:  600ml de bebidas (300ml de suco e 300ml de
refrigerante), 10 salgados (2 a 3 tipos) e 5 doces (2 tipos), 2 fatias de bolo por
pessoa e 1 fatia de torta, 100g de petit four por pessoa.

4.1.3. A estimativa levou em conta a média de 12 (doze) eventos realizadas por
ano,  com a participação de cerca de 100 (cem) pessoas por evento.

5. PRAZO DE ENTREGA

5.1. Os itens deverão ser entregues no endereço informado na respectiva Ordem
de  Fornecimento  (na  Sede  do  TRE/AL  ou  Fórum  Eleitoral  ou  espaço  pré-
determinado), que será enviado à contratada através de e-mail, fax ou outro meio
que comprove o seu recebimento, com antecedência de 10 (dez) dias.

5.1.1. Sede do TRE/AL: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol, CEP.:
57.051-090 e/ou Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro, nº 3.847,
Gruta de Lourdes, CEP.: 57052-405.

5.2. Os itens deverão ser entregues em até 02 (duas) horas antes do início do
evento;

5.3. Os produtos solicitados conterão a data de validade legível e serão entregues
em perfeito estado, apresentando ótima aparência, consistência, odor, cor, textura
e sabor característicos.

5.4.  Os  produtos  deverão  ser  entregues  em  embalagens  apropriadas  à
especificidade de cada item a fim de que não se danifiquem durante o transporte
até as dependências ou outro local designado pela CONTRATADA.
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6. DA ORDEM DE SERVIÇO

A Ordem de Serviço (OS) será enviada à CONTRATADA via fax ou e-mail,
com antecedência  mínima de 10 (dez) dias da data do evento,  devendo estes
meios  de  contato  serem  informados  na  Proposta  Comercial  apresentada  no
certame licitatório. 

7.  DO  PRAZO  DE  VIGÊNCIA  CONTRATUAL  E  DO  INÍCIO  DA
EXECUÇÃO

7.1. O prazo da vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir
da data de sua assinatura.

7.2.  O Contrato  poderá  ser  prorrogado  e  o  valor  contratado  será  reajustável,
observando-se os normativos de regência.

7.3. A contratada deverá estar apta a iniciar o fornecimento no 5º (quinto) dia útil
seguinte ao da assinatura do Instrumento contratual.

8. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

8.1. Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento do
objeto desta contratação será realizado da seguinte forma:

8.1.1.  Provisoriamente,  assim  que  efetuada  a  entrega,  para  efeito  de
posterior  verificação  da  conformidade  com  as  especificações;  8.1.2.
Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do material,
realização dos serviços e consequente aceitação.

8.2.  No caso  de  consideradas  insatisfatórias  as  condições  do  objeto  recebido
provisoriamente  ou  as  embalagens  apresentarem  defeitos  ou  violações,  será
lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo
o produto ser recolhido e substituído, quando for possível.

8.2.1.  Após a  notificação à contratada,  o prazo decorrido até então será
desconsiderado, iniciando-se nova contagem tão logo sanada a situação.
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8.2.2. O fornecedor terá prazo de 01 (uma) hora, caso o tempo definido no
subitem  5.2  deste  Termo  não  tenha  se  encerrado,  para  providenciar  a
substituição do material, a partir da comunicação oficial feita pelo gestor do
contrato, sem qualquer custo adicional para o TRE/AL.

8.2.2.1. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a
contratada incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das
sanções previstas no Edital, no Termo de Referência e no Instrumento
Contratual.

8.2.3.  O  recebimento  provisório  e  definitivo  do  objeto  não  exclui  a
responsabilidade  civil  a  ele  relativa,  nem  a  ético-profissional,  pela  sua
perfeita execução e dar-se-á se satisfeitas as seguintes condições:

8.2.3.1. Material embalado, acondicionado e identificado de acordo
com a Especificação Técnica;

8.2.3.2. Quantidades em conformidade com o estabelecido na Ordem
de Fornecimento;

8.2.3.3. Entregar no prazo, local e horários previstos neste Termo de
Referência.

8.2.4. O recebimento definitivo dar-se-á:

8.2.4.1. Após verificação física que constate a integridade do produto;

8.2.4.2.  Após  verificação  da  conformidade  com  as  quantidades  e
especificações constantes no Termo de Referência e/ou com amostra
aprovada.

8.2.4.3. Após arrumação no local de realização do serviço, que estará
a  cargo  da  contratada,  bem  como  a  apresentação  em  suportes
apropriados,  acrescentando-se  material  descartável  para  servir  aos
participantes.

8.2.4.4. Após a finalização dos serviços, a contratada fica obrigada a
recolher o material utilizado, assim como manter o local limpo.

8.2.5. O recebimento definitivo não deverá exceder o prazo de 01 (um) dia
útil, a contar do recebimento provisório.
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8.2.6. Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de
Recebimento Definitivo, assinado por Comissão ou Servidor designado.

9. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

9.1. Nos termos do artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, a responsabilidade pela
gestão desta contratação ficará a cargo do Programa Mais Qualidade de Vida,
através do servidor que ocupa a função de Assistente de Planejamento e Gestão
da SGP, que também será responsável pelo recebimento e atesto do documento
de cobrança.

9.2. As atribuições do gestor e do fiscal do contrato estão definidas na Resolução
TRE/AL nº 15.787, de 15/02/2017 .

9.3.  A omissão,  total  ou parcial,  da fiscalização  não eximirá  o fornecedor  da
integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência.

9.4. - Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por
parte da contratada, o titular da fiscalização deverá, de imediato, comunicar por
escrito ao órgão de administração do contratante, que tomará as providências para
que se apliquem as sanções previstas na lei, no Edital, Termo de Referência e na
Minuta de Contrato, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados
por sua omissão.

Maceió, 25 de outubro de 2019.
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DESPACHO

Maceió, 05 de novembro de 2019.
 
 
À SEIC
 
Senhora Chefe Substituta,
 
Encaminho os presentes autos para verificação dos

reflexos oriundos da revisão do Termo de Referência
0614141, alterado pela unidade demandante.

Caso não haja alteração na pesquisa de preços,
solicito a remessa do presente feito à SLC para confecção da
minuta de edital.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 05/11/2019, às 18:02, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0617961 e o código CRC 9699FC71.

0008362-23.2019.6.02.8000 0617961v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de novembro de 2019.
À SLC,
Senhora Chefe,
Atendendo ao Despacho GSAD 0617961 e

observando o Termo de Referência ajustado pela unidade
demandante, visando à contratação dos serviços de
fornecimento de lanches em eventos a serem promovidos pela
Comissão do Programa Mais Qualidade de Vida do TRE-AL,
identificamos, além da informação de que a contratação
deverá ser mediante sistema de registro de preços (item 1 do
TR), a inclusão no item 3 - do Regime de Execução,
da quantidade mínima de lanches a serem contratados
durante a vigência da ARP, devendo ser de 5 (cinco) eventos,
para atender um mínimo de 70 (setenta) pessoas em cada
evento.

Assim, não havendo alteração no quantitativo total
a ser registrado, bem como nas especificações e condições
para a prestação dos serviços, mantemos a estimativa
feita conforme Planilha de Estimativa de Preços (0612211),
confirmando os termos do Despacho SEIC 0612214, com
sugestão de realização de licitação, na modalidade Pregão
Eletrônico, pelo Sistema de Registro de Preços (SRP), com
base na Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos
nºs 5.450/2005 e 7.892/2013, para a contratação no exercício
de 2020 - CATMAT nº 3697.

Encaminhamos, portanto, à SLC para a elaboração
da minuta de edital.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Chefe de
Seção Substituto, em 06/11/2019, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0618473 e o código CRC C2B6A4F9.

0008362-23.2019.6.02.8000 0618473v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de novembro de 2019.
À SAD,
solicitando autorização para inclusão de IRP.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 12/11/2019, às 15:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0621249 e o código CRC 9859266A.

0008362-23.2019.6.02.8000 0621249v1
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DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2019.
 
 
Devolvo os presentes autos autorizando a inclusão

em IRP.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 19/11/2019, às 15:53, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0623773 e o código CRC D389FF06.

0008362-23.2019.6.02.8000 0623773v1
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 Ambiente: PRODUÇÃO Consultar IRP 19/11/2019 18:06:06 

Pesquisar

*  Filtros da Consulta

 UASG Gerenciadora

*  Parâmetro TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Consultar

 N° da IRP

 Situação da IRP (Permite Múltipla Seleção)

*  Parâmetro

Edição
Aberta
Análise/Negociação
Confirmação
Encerrada
Transferida
Cancelada

 Município/UF da UASG Gerenciadora

 UF - UASG Gerenciadora

*  Parâmetro AL

 Material de Interesse

 Serviço de Interesse

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

Órgão da
UASG

Gerenciadora

UASG
Gerenciadora

N° da IRP Objeto Situação
da IRP

CPF do Gestor de
Compras

Responsãvel
Ações

14000 -
JUSTICA
ELEITORAL

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

70011 -
00046/2019

Contratação de serviços de natureza continuada,
mediante sistema de registro de preços, por intermédio
de empresa especializada, para fornecimento, sob
demanda, de alimentação (tipo lanches), neste
compreendidos gêneros alimentícios prontos,
industrializados, in natura e bebidas, destinados à
realização de eventos, tais como palestras, reuniões e
cursos propostos aos servidores deste Regional,
promovidos pela Comissão do Programa Mais
Qualidade de Vida do TRE/AL.

Aberta 954.470.834-00 Selecionar

Um registro encontrado.

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP Sair

SIASGnet IRP https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/consultarIRPSubm...

1 of 1 19/11/2019 18:08
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 Ambiente: PRODUÇÃO Analisar IRP 04/12/2019 14:47:52 

Órgão da UASG UASG Gerenciadora N° da IRP

14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 70011 - 00046/2019

Itens da IRP

N° do
Item

Tipo de
Item Item Unidade de

Fornecimento
Critério de

Julgamento
Valor Unitário
Estimado (R$)

UASG - Município/UF de Entrega -
Quantidade Situação colunaAcoes

1 Serviço 12807-
Buffet

Unidade Menor Preço 22,8500

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

Maceió/AL 1200 Deserto Analisar

Um registro encontrado.

Resumo da IRP Editar IRP Cancelar IRP Solicitar Confirmação Disponibilizar para Inclusão do Aviso

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP Sair

SIASGnet IRP https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/analisarIRP.do?m...

1 of 1 04/12/2019 14:48
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SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22001199  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº: 0008362-23.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2019 

                 Horário Abertura: XX horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e 
seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de serviços para fornecimento de lanches, 
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de 
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas 
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio 
licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 
de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste 
Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, 
por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) 
nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber 
pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para fornecimento de 
lanches, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no 
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.  
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
 

3 - DO PRAZO DE ENTREGA. 
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3.1. O prazo máximo para o fornecimento dos lanches será de 10 (dez) dias antes da 
realização do evento. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de 

cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores 

ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 

indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, 

de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de 

Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e empresas 

de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 

certame; 
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b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de     

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
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incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global do serviço ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação 

constante no Anexo I;  
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7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 
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8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro.  

 
8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item ofertado. 

 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 

atender às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 
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8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 

seus anexos.  

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas 

de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas.  

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 
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8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB 

n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão disponíveis no 
Anexo II, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 

 
9.3.1.1. Os preços máximos são fixados em relação ao valor total do item ofertado. 

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 

à totalidade da remuneração.  

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
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9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta.  

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro.  

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no 
prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão 
Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-
corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para 
contratação sugerido no ANEXO II. 
 
9.8.  Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado pelo 
pregoeiro, a planilha constante no Anexo I-A devidamente preenchida. 
 

9.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 8.24. 

9.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 
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10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 

do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, 

sob pena de inabilitação. 
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10.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 

 

10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 
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a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 

ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização 

previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos 

cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 
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empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) 

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento; 

c) conter a descrição dos itens que compõe o lote único ofertado; 

d) conter o preço unitário e  total dos itens ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
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verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no 
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item 24.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data 

de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração.. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
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dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
16.4. 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. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005. 
 
16.7. 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. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
Decreto nº 7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) 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. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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16.12.2. 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: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013. 
 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 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. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) 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; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
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f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as 
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de 
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, 
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas; 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material; 
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d) Entregar os itens em até 02 (duas) horas antes do início do evento; 
 
e) Fazer constar, nos produtos solicitados, a data de validade legível, devendo, ainda, 
ser entregues em perfeito estado, apresentando ótima aparência, consistência, odor, 
cor, textura e sabor característicos; 
 
f) Fornecer os produtos em embalagens apropriadas à especificidade de cada item a 
fim de que não se danifiquem durante o transporte até as dependências ou outro local 
designado pela CONTRATADA; 
 
g) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por 
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de 
Empenho; 
 
h) Encaminhar dados bancários na nota fiscal; 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. Os itens deverão ser entregues no endereço informado na respectiva Ordem de 
Fornecimento (na Sede do TRE/AL ou Fórum Eleitoral ou espaço predeterminado), que será 
enviado à contratada através de e-mail, fax ou outro meio que comprove o seu 
recebimento, com antecedência de 10 (dez) dias do evento. 

 
20.1.1. Sede do TRE/AL: Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP: 57051-090 
e/ou Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro, nº 3.847 - Gruta de Lourdes, CEP.: 
57052-405. 

 
20.2. Os itens deverão ser entregues em até 02 (duas) horas antes do início do evento. 
 
20.3. O material será recebido: 
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a) provisoriamente, assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior 
verificação da conformidade com as especificações; e 
 
b) definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do material, 
realização dos serviços e consequente aceitação. 

 
20.4. No caso de consideradas insatisfatórias as condições do objeto recebido 
provisoriamente ou as embalagens apresentarem defeitos ou violações, será lavrado Termo 
de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto ser recolhido e 
substituído, quando for possível. 
 

20.4.1. Após a notificação à contratada, o prazo decorrido até então será 
desconsiderado, iniciando-se nova contagem tão logo sanada a situação. 

 
20.4.2. O fornecedor terá prazo de 01 (uma) hora, caso o tempo definido no subitem 
18.2. não tenha se encerrado, para providenciar a substituição do material, a partir da 
comunicação oficial feita pelo gestor do contrato, sem qualquer custo adicional para o 
TRE/AL. 

 
20.4.2.1. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a 
contratada incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções 
previstas neste Edital, no Termo de Referência e no Instrumento Contratual.  

 
20.4.3.  O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 
civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução e dar-se-á se 
satisfeitas as seguintes condições: 

 
20.4.3.1. Material embalado, acondicionado e identificado de acordo com a 
Especificação Técnica;  
 
20.4.3.2. Quantidades em conformidade com o estabelecido na Ordem de 
Fornecimento;  
 
20.4.3.3. Entregar no prazo, local e horários previstos neste Edital.  
 

20.4.4. O recebimento definitivo dar-se-á:  
 

20.4.4.1. Após verificação física que constate a integridade do produto;  
 
20.4.4.2. Após verificação da conformidade com as quantidades e especificações 
constantes no Termo de Referência e/ou com amostra aprovada. 
 
20.4.4.3. Após arrumação no local de realização do serviço, que estará a cargo da 
contratada, bem como a apresentação em suportes apropriados, acrescentando-se 
material descartável para servir aos participantes.  

 
20.4.4.4. Após a finalização dos serviços, a contratada fica obrigada a recolher o 
material utilizado, assim como manter o local limpo.  

 
20.4.5. O recebimento definitivo não deverá exceder o prazo de 01 (um) dia útil, a 
contar do recebimento provisório. 
 
20.4.6. Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de 
Recebimento Definitivo, assinado por Comissão ou Servidor designado. 
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21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar 
a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
21.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 
  a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
  b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por 
cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na sanação 
de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do Contrato; 
 
  c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral da contratação, 
em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações 
assumidas. 

 
21.4.1.  As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando 
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez 
por cento) do valor total da contratação.  
 
21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
21.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o 
valor da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material 
em atraso. 
 
21.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
21.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
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21.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos 
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, que 
deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para acompanhar o 
contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
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Previdenciários. 
 
22.2. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo 
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento. 
 
22.3.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.6. 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. 
 
22.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
23.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2019, PTRES 
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 339039 
(Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
23.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

24.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2.  Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

24.3.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 
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24.4.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

24.5.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.6.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

24.7.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.8.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Administração. 

24.9.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.11. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
24.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
24.13.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
24.14. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.15. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 22.13, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A- Planilha de Valor Máximo Estimado; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
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ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
24.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2019. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
                                        Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I  
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 
 

O presente termo tem como objeto a contratação de serviços de natureza continuada, 

mediante sistema de registro de preços, por intermédio de empresa especializada, para 

fornecimento, sob demanda, de alimentação (tipo lanches), neste compreendidos 

gêneros alimentícios prontos, industrializados, in natura e bebidas, destinados à 

realização de eventos, tais como palestras, reuniões e cursos propostos aos servidores 

deste Regional, promovidos pela Comissão do Programa Mais Qualidade de Vida deste 

Tribunal. Tais eventos deverão ocorrer em conformidade com planejamento anual a ser 

apresentado pela referida Comissão até o dia 10 de dezembro de cada ano-calendário, 

para início de execução no ano de exercício subsequente, sendo tais eventos realizados 

nas dependências da Sede, Fórum Eleitoral ou espaço pré-determinado, conforme 

especificações constantes neste Termo de Referência. 

 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. A Resolução TRE/AL nº 15.817/2017 dispôs sobre a concessão de lanches aos 

servidores, membros e outros participantes de eventos de capacitação promovidos por 

este Tribunal, desde que preenchidos os critérios constantes na referida Resolução. O 

Programa Mais Qualidade de Vida do TRE/AL, que tem como finalidade de um de seus 

projetos a promoção do bem estar e saúde do servidor (em conformidade com os 

preceitos constantes na Resolução CNJ nº 207/2015), aliado aos interesses e objetivos 

Institucionais deste Tribunal Regional Eleitoral de promoção do desenvolvimento do 

Capital humano, como princípio essencial à garantia da eficiência na realização da 

atividade de fim, vem realizando eventos, ao longo de cada ano, destinados a promover 

Item Descrição 

da 

Atividade 

Valor Unitário 

Estimado por 

pessoa 

(R$) 

Quantidade 

Estimada de 

Fornecimento 

Anual 

Valor Total 

Estimado 

Anual 

(R$) 

1 Forneciment

o de lanche 

– Coffee 

Break 

  
 
12 eventos 
x100 

pessoas = 

1.200 

lanches 

 

TOTAL (valor por extenso)  
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a integração, melhoria da saúde mental e bem estar dos servidores, bem como a 

otimização da satisfação do Clima organizacional, atendendo, dessarte, ao consignado 

no Art. 3º da Resolução TRE/AL retromencionada. 

 

3. DO REGIME DE EXECUÇÃO 

3.1. O regime de execução dos serviços será o de empreitada por preço unitário, sendo 

fornecidos por demanda (mediante solicitação), com uma quantidade mínima de 

contratação de lanche para 70 (setenta) pessoas em 05 (cinco) eventos. 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

4.1. ITEM 1 - FORNECIMENTO DE LANCHE. As seguintes disposições aplicam-se à 

execução dos serviços de lanche: 

4.1.1. Fornecimento de até 1200 (Mil e duzentos) lanches por ano para os servidores e 

membros participantes de eventos, cursos, palestras, reuniões e seminários promovidos 

pelo Programa Mais Qualidade de Vida do TRE/AL ao término de cada evento, 

compreendendo: 

 

Item Descrição Quantidade  

por ano 

Valor por 

Pessoa 

01 Bebidas: sucos de frutas, natural ou polpa, 12 eventos 
x100 

 

 servidas em jarras de 2L, conforme sugestões 
abaixo: sucos (mínimo 2 tipos - polpa ou 

naturais) sucos de frutas(laranja, limão, uva), 
polpas(acerola, caju, manga, abacaxi, abacaxi 
com hortelã, uva, maracujá, mangaba, cajá, 

pitanga, pinha, goiaba e graviola). 

refrigerantes: tipo cola e guaraná, normal e 
zero(mínimo de 2 tipos). 

Salgados variados finos, conforme sugestões 
abaixo: quiches(queijo, lorraine, tomate seco, 
alho poró e peru), folhados(frango, presunto e 

queijo); pastéis de forno(queijo e carne), 
empadas(camarão, queijo e palmito), 

croissants(queijo, queijo e presunto), coxinha de 
galinha e bolinho de bacalhau, mini sanduíches 

(mistinhos, hot-dogs, naturais) 

Doces variados finos e/ou folhados e/ou 
recheados, conforme sugestões abaixo: 
brigadeiro, bem casado, pastel de nata, 

queijadinha, folhado de goiaba, croissant de 
chocolate, trufa de chocolate, trufa de 

amêndoas, olho de sogra, surpresa de uva, 
tortinha de limão e tortinha três sabores 

Bolos regionais e/ou finos e/ou e tortas, conforme 
sugestões abaixo: laranja com ou sem cobertura, 

pessoas = 
1.200 
lanches 
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milho, laranja com ou sem cobertura, mandioca, 
macaxeira, tapioca, o Souza Leão, fubá, inglês, 

rolo com goiabada, banana com ou sem 
cobertura, de frutas com ou sem cobertura, bolo 

de chocolate com ou sem cobertura, cenoura 
com ou sem cobertura, chocolate, 

bolo sem adição de açúcar sabor laranja; bolo 

sem adição de açúcar sabor chocolate, torta 

alemã, torta de abacaxi, torta de chocolate, 

torta de doce de leite, torta de maracujá, 

cheesecake de goiaba e cheesecake de frutas 

vermelhas. 

Petit four variados, conforme sugestões abaixo: 
sequilhos variados, bolo de goma 

 
 
 

4.1.2. Quantitativo por pessoa: 600ml de bebidas (300ml de suco e 300ml de 

refrigerante), 10 salgados (2 a 3 tipos) e 5 doces (2 tipos), 2 fatias de bolo por pessoa e 

1 fatia de torta, 100g de petit four por pessoa. 

4.1.3. A estimativa levou em conta a média de 12 (doze) eventos realizadas por ano, 

com a participação de cerca de 100 (cem) pessoas por evento. 

 
 

5. PRAZO DE ENTREGA 

5.1. Os itens deverão ser entregues no endereço informado na respectiva Ordem de 

Fornecimento (na Sede do TRE/AL ou Fórum Eleitoral ou espaço pré- determinado), que 

será enviado à contratada através de e-mail, fax ou outro meio que comprove o seu 

recebimento, com antecedência de 10 (dez) dias. 

5.1.1. Sede do TRE/AL: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol, CEP.: 57.051-090 

e/ou Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro, nº 3.847, Gruta de Lourdes, 

CEP.: 57052-405. 

5.2. Os itens deverão ser entregues em até 02 (duas) horas antes do início do evento; 

5.3. Os produtos solicitados conterão a data de validade legível e serão entregues em 

perfeito estado, apresentando ótima aparência, consistência, odor, cor, textura e sabor 

característicos. 

5.4. Os produtos deverão ser entregues em embalagens apropriadas à especificidade 

de cada item a fim de que não se danifiquem durante o transporte até as dependências 

ou outro local designado pela CONTRATADA. 

 
 

6. DA ORDEM DE SERVIÇO 

A Ordem de Serviço (OS) será enviada à CONTRATADA via fax ou e-mail, com 
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antecedência mínima de 10 (dez) dias da data do evento, devendo estes meios de 

contato ser informados na Proposta Comercial apresentada no certame licitatório. 

7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DO INÍCIO DA EXECUÇÃO 

7.1. O prazo da vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data 

de sua assinatura. 

7.2. O Contrato poderá ser prorrogado e o valor contratado será reajustável, 

observando-se os normativos de regência. 

7.3. A contratada deverá estar apta a iniciar o fornecimento no 5º (quinto) dia útil 

seguinte ao da assinatura do Instrumento contratual. 

 

8. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

8.1. Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento do objeto 

desta contratação será realizado da seguinte forma: 

 

8.1.1. Provisoriamente, assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior 

verificação da conformidade com as especificações;  

8.1.2. 8.1.2. Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do 

material, realização dos serviços e consequente aceitação. 

8.2. No caso de consideradas insatisfatórias as condições do objeto recebido 

provisoriamente ou as embalagens apresentarem defeitos ou violações, será lavrado 

Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto ser 

recolhido e substituído, quando for possível. 

8.2.1. Após a notificação à contratada, o prazo decorrido até então será 

desconsiderado, iniciando-se nova contagem tão logo sanada a situação. 

 

8.2.2. O fornecedor terá prazo de 01 (uma) hora, caso o tempo definido no 

subitem 5.2 deste Termo não tenha se encerrado, para providenciar a substituição 

do material, a partir da comunicação oficial feita pelo gestor do contrato, sem 

qualquer custo adicional para o TRE/AL. 

8.2.2.1. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a 

contratada incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das 

sanções previstas no Edital, no Termo de Referência e no Instrumento 

Contratual. 

8.2.3. O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a 

responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita 

execução e dar-se-á se satisfeitas as seguintes condições: 

8.2.3.1. Material embalado, acondicionado e identificado de acordo com a 

Especificação Técnica; 
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8.2.3.2. Quantidades em conformidade com o estabelecido na Ordem de 

Fornecimento; 

8.2.3.3. Entregar no prazo, local e horários previstos neste Termo de 

Referência. 

8.2.4. O recebimento definitivo dar-se-á: 

8.2.4.1. Após verificação física que constate a integridade do produto; 

8.2.4.2. Após verificação da conformidade com as quantidades e 

especificações constantes no Termo de Referência e/ou com amostra 

aprovada. 

8.2.4.3. Após arrumação no local de realização do serviço, que estará a 

cargo da contratada, bem como a apresentação em suportes apropriados, 

acrescentando-se material descartável para servir aos participantes. 

8.2.4.4. Após a finalização dos serviços, a contratada fica obrigada a 

recolher o material utilizado, assim como manter o local limpo. 

8.2.5. O recebimento definitivo não deverá exceder o prazo de 01 (um) dia útil, a 

contar do recebimento provisório. 

8.2.6. Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de 

Recebimento Definitivo, assinado por Comissão ou Servidor designado. 

 

9. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

9.1. Nos termos do artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, a responsabilidade pela gestão 

desta contratação ficará a cargo do Programa Mais Qualidade de Vida, através do 

servidor que ocupa a função de Assistente de Planejamento e Gestão da SGP, que 

também será responsável pelo recebimento e atesto do documento de cobrança. 

9.2. As atribuições do gestor e do fiscal do contrato estão definidas na Resolução TRE/AL 

nº 15.787, de 15/02/2017 . 

9.3. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral 

responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência. 

9.4. - Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte 

da contratada, o titular da fiscalização deverá, de imediato, comunicar por escrito ao 

órgão de administração do contratante, que tomará as providências para que se 

apliquem as sanções previstas na lei, no Edital, Termo de Referência e na Minuta de 

Contrato, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão. 

 

Maceió, 25 de outubro de 2019. 
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ANEXO I-A 

 
 

PLANILHA DE VALOR MÁXIMO ESTIMADO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM MATERIAL UNIDADE 

 

QUANT. 

 

PEDIDO 
MÍNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

UNITÁRIO 
ESTIMADO 

(R$) 

CATMAT 

01 

Fornecimento de lanche - 
Coffee Break, conforme 

especificações do Anexo I deste 
Edital. 

unidade 
1.200 

lanches 
350 

lanches 
22,85 3697 
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ANEXO II 
  

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

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

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

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2019  

 

Processo nº 0008362-23.2019.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2019 

 
MINUTA  

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2019, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto 
Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, 
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em 
…..................., representada por..........................................., para eventual fornecimento dos 
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão 
Eletrônico nº XX/2019, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2019: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 14.12 do edital do PE nº XX/2019: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo máximo para o fornecimento dos lanches será de 10 (dez) dias antes da 
realização do evento. 
 
4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
b) 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; 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o material a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 

 
4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento de material a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata. 
 

5.2. São, ainda, obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
 

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as 
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de 
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Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, 
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas; 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do material; 

d) Entregar os itens em até 02 (duas) horas antes do início do evento; 
 
e) Fazer constar, nos produtos solicitados, a data de validade legível, devendo, ainda, 
ser entregues em perfeito estado, apresentando ótima aparência, consistência, odor, 
cor, textura e sabor característicos; 
 
f) Fornecer os produtos em embalagens apropriadas à especificidade de cada item a 
fim de que não se danifiquem durante o transporte até as dependências ou outro local 
designado pela CONTRATADA; 
 
g) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por 
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de 
Empenho; 
 
h) Encaminhar dados bancários na nota fiscal; 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

6 - DO PAGAMENTO. 
 
6.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, que 
deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para acompanhar o 
contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
 
6.2. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo 
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento. 
 
6.3.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
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6.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
6.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
6.6. 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)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
7.1. Os itens deverão ser entregues no endereço informado na respectiva Ordem de 
Fornecimento (na Sede do TRE/AL ou Fórum Eleitoral ou espaço predeterminado), que será 
enviado à contratada através de e-mail, fax ou outro meio que comprove o seu 
recebimento, com antecedência de 10 (dez) dias do evento. 
 

7.1.1. Sede do TRE/AL: Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP.: 57051-090 
e/ou Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro, nº 3.847 - Gruta de Lourdes, CEP.: 
57052-405. 

 
7.2. Os itens deverão ser entregues em até 02 (duas) horas antes do início do evento. 
 
7.3. O material será recebido: 
 

a) provisoriamente, assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior 
verificação da conformidade com as especificações; e 
 
b) definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do material, 
realização dos serviços e consequente aceitação. 

 
7.4. No caso de consideradas insatisfatórias as condições do objeto recebido 
provisoriamente ou as embalagens apresentarem defeitos ou violações, será lavrado Termo 
de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto ser recolhido e 
substituído, quando for possível. 
 

7.4.1. Após a notificação à contratada, o prazo decorrido até então será 
desconsiderado, iniciando-se nova contagem tão logo sanada a situação. 
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7.4.2. O fornecedor terá prazo de 01 (uma) hora, caso o tempo definido no subitem 
18.2. não tenha se encerrado, para providenciar a substituição do material, a partir da 
comunicação oficial feita pelo gestor do contrato, sem qualquer custo adicional para o 
TRE/AL. 

 
7.4.2.1. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a 
contratada incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções 
previstas neste Edital, no Termo de Referência e no Instrumento Contratual.  

 
7.4.3.  O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 
civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução e dar-se-á se 
satisfeitas as seguintes condições: 

 
7.4.3.1. Material embalado, acondicionado e identificado de acordo com a 
Especificação Técnica;  
 
7.4.3.2. Quantidades em conformidade com o estabelecido na Ordem de 
Fornecimento;  
 
7.4.3.3. Entregar no prazo, local e horários previstos neste Edital.  
 

7.4.4. O recebimento definitivo dar-se-á:  
 

7.4.4.1. Após verificação física que constate a integridade do produto;  
 
7.4.4.2. Após verificação da conformidade com as quantidades e especificações 
constantes no Termo de Referência e/ou com amostra aprovada. 
 
7.4.4.3. Após arrumação no local de realização do serviço, que estará a cargo da 
contratada, bem como a apresentação em suportes apropriados, acrescentando-se 
material descartável para servir aos participantes.  

 
7.4.4.4. Após a finalização dos serviços, a contratada fica obrigada a recolher o 
material utilizado, assim como manter o local limpo.  

 
7.4.5. O recebimento definitivo não deverá exceder o prazo de 01 (um) dia útil, a 
contar do recebimento provisório. 
 
7.4.6. Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de 
Recebimento Definitivo, assinado por Comissão ou Servidor designado. 

 
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
8.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar 
a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
8.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
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cabíveis cominações legais. 
 
8.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
8.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 
  a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
  b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por 
cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na sanação 
de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do Contrato; 
 
  c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral da contratação, 
em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações 
assumidas. 

 
8.4.1.  As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas 
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) 
do valor total da contratação.  
 
8.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
8.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 
atraso. 
 
8.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
8.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
8.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
8.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
8.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
8.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
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acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
8.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
8.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
8.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
8.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
8.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

8.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
8.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
8.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 
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Maceió, XX de XXXX de 2019. 
 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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INFORMAÇÃO Nº 7299 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

  À SAD

 

 Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando ao Registro de
Preços para fornecimento de lanches.
 
Informo que a IRP nº 46/2019 restou deserta, conforme documento nº 0631538.
 
Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em
virtude do valor estimado da aquisição.
 
Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados
pela administração, como já foi devidamente fundamentado em outros
procedimentos que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no
entendimento do TCU, exarado Acórdão 2.166/2014 – Plenário:
 
“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento
obrigatório do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao
certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93.”
 
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com
os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em
seus ulteriores termos.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 06/12/2019, às 11:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 06/12/2019, às 11:26, 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
0633103 e o código CRC 45552A45.
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DESPACHO

Maceió, 09 de dezembro de 2019.
À Assessoria Jurídica da Diretoria Geral.
Assunto: Análise. Edital. Licitação.
 
Senhor Assessor,
 
Para cumprimento do disposto no artigo 4º, inciso

X, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, encaminhamos a
Vossa Senhoria o presente, para análise da minuta de edital,
consignada no evento SEI 0633095.

Ratificamos as inclusões e as complementações
efetivadas pela Seção de Licitações e Contratos, inclusive
quanto ao registro de exclusividade às microempresas e
empresas de pequeno porte na competição.

Por fim, em consonância com o novo entendimento
do Tribunal de Contas da União, consta a divulgação dos
preços médios estimados para contratação no corpo do edital
submetido à análise.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/12/2019, às 19:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0633622 e o código CRC 153CF758.

0008362-23.2019.6.02.8000 0633622v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de dezembro de 2019.
À SAD,
 
Para trazer aos autos a aprovação do termo de

referência, na forma da regulamentação de regência.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 10/12/2019, às 13:15, 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
0634195 e o código CRC D4966E3C.

0008362-23.2019.6.02.8000 0634195v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de dezembro de 2019.
Em atenção ao Despacho 0634195, observo que

consta do TR que instrui a contratação a seguinte
justificativa:

2.1. A Resolução TRE/AL nº 15.817/2017
dispôs sobre a concessão de lanches aos
servidores, membros e outros participantes de
eventos de capacitação promovidos por este
Tribunal, desde que preenchidos os critérios
constantes na referida Resolução. O Programa
Mais Qualidade de Vida do TRE/AL, que tem
como finalidade de um de seus projetos a
promoção do bem estar e saúde do servidor
(em conformidade com os preceitos constantes
na Resolução CNJ nº 207/2015), aliado aos
interesses e objetivos Institucionais deste
Tribunal Regional Eleitoral de promoção do
desenvolvimento do Capital humano, como
princípio essencial à garantia da eficiência na
realização da atividade de fim, vem realizando
eventos, ao longo de cada ano, destinados a
promover a integração, melhoria da saúde
mental e bem estar dos servidores, bem como
a otimização da satisfação do Clima
organizacional, atendendo, dessarte, ao
consignado no Art. 3º da Resolução TRE/AL
retromencionada.
 

Ou seja, a contratação visa a atender o propósito
maior de integração dos agentes do Órgão, no âmbito das
ações do Programa Qualidade de Vida e com base nas
disposições da Resolução TRE-AL nº 15.817/2017.

O TR foi ajustado na forma de nosso Despacho

  

Despacho GSAD 0634278         SEI 0008362-23.2019.6.02.8000 / pg. 102



GSAD 0613014, no entanto a proposição havia sido submetida
ao crivo superior da Diretoria-Geral, por não estar prevista no
Plano de Contratações do Órgão, vide Despacho
GSAD 0605624. 

Dessa forma, a continuidade do feito prescinde de
deliberação superior.

De todo modo, constam do TR os requisitos
mínimos de qualificação do objeto, tanto é que possibilitou a
instrução do feito, portanto, nesse aspecto, tenho-o por
aprovado, ressalvada a deliberação superior acima indicada
para que seja dada sequência ao procedimento.

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/12/2019, às 14:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0634278 e o código CRC A3EC25DC.

0008362-23.2019.6.02.8000 0634278v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de dezembro de 2019.
Peço vênia para retificar o quarto parágrafo de

nosso Despacho 0634278, que passa a ter a seguinte redação:
"Dessa forma, a continuidade do feito depende,

ressalvado superior entendimento, de deliberação superior."
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/12/2019, às 14:32, 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
0634323 e o código CRC BC1F0330.

0008362-23.2019.6.02.8000 0634323v1

  

Despacho GSAD 0634323         SEI 0008362-23.2019.6.02.8000 / pg. 104



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

 

DESPACHO

Maceió, 10 de dezembro de 2019.
Senhor Diretor-Geral,
 
 
Em face dos despachos SAD (0634278 e 0634323),

remetem-se os presentes autos, para ulteriores deliberações.
 
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 10/12/2019, às 14:56, 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
0634359 e o código CRC F6815D67.

0008362-23.2019.6.02.8000 0634359v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 10 de dezembro de 2019.
Tornem-se os autos conclusos ao Excelentíssimo

desembargador Presidente deste TRE/AL, para a necessária e
competente deliberação acerca das ponderações constantes
dos despachos SAD (0634278 e 0634323), da lavra do Senhor
Secretário de Administração, e que, segundo o mesmo,
prescidem de uma prévia definição superior para a
continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 10/12/2019, às 20:45, 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
0634434 e o código CRC 4BAE70AA.

0008362-23.2019.6.02.8000 0634434v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de dezembro de 2019.
Autorizo a continuidade do feito, nos termos do que

pleiteia o Senhor Secretário de Administração, por meio dos
Despachos GSAD 0634278 e 0634323.

Retornem-se os autos à SAD para as medidas cabíveis
tendentes ao prosseguimento do processo nas unidades competentes.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 13/12/2019, às 13:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0636196 e o código CRC E5476778.

0008362-23.2019.6.02.8000 0636196v1
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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 dezembro de 2019.
Reporto-me aos nossos

Despachos 0634278 e 0634323 e ao Despacho
GPRES 0636196, para devolver os autos à análise da
Assessoria Jurídica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/12/2019, às 12:36, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0636702 e o código CRC C5EB72FE.

0008362-23.2019.6.02.8000 0636702v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008362-23.2019.6.02.8000
INTERESSADO : GSGP
ASSUNTO : EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - FORNECIMENTO DE LANCHES

 

Parecer nº 2688 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO 

 

Trata-se de análise da minuta de edital de licitação
(0633095), na modalidade pregão, na forma eletrônica,
visando à contratação de empresa que possa executar a
prestação de serviços, a fim de  atender a demanda de
fornecimento de lanches nos eventos  a serem realizados  pela
Comissão do Programa Mais Qualidade de Vida,  no exercíco
de 2020, de acordo com a justificativa constante no termo de
referência  (0600227):

 
"2.1. A Resolução TRE/AL nº 15.817/2017
dispôs sobre a concessão de lanches aos
servidores, membros e outros
participantes de eventos de capacitação
promovidos por este Tribunal, desde que
preenchidos os critérios constantes na
referida Resolução. O Programa Mais
Qualidade de Vida do TRE/AL, que tem
como finalidade de um de seus projetos a
promoção do bem estar e saúde do
servidor (em conformidade com os
preceitos constantes na Resolução CNJ nº
207/2015), aliado aos interesses e
objetivos Institucionais deste Tribunal
Regional Eleitoral de promoção do
desenvolvimento do Capital humano,
como princípio essencial à garantia da
eficiência na realização da atividade de
fim, vem realizando eventos, ao longo de
cada ano, destinados a promover   a
integração, melhoria da saúde mental e
bem estar dos servidores, bem como a
otimização da satisfação do Clima
organizacional, atendendo, dessarte, ao
consignado no Art. 3º da Resolução
TRE/AL retromencionada." 

 
2.  DA RESOLUÇÃO TRE/AL Nº 15.817/2017

 
   Registre-se que, neste Regional, o tema de

concessão de lanches a servidores está previsto no art. 3º, da
Res. TRE-AL nº 15.817/2017, litteris: 

 

RESOLUÇÃO TRE/AL Nº 15.817
(21/06/2017)
Dispõe sobre a concessão de lanches,
em caráter excepcional, aos servidores,
membros e outros possíveis participantes
das sessões deste Regional, bem como
de eventos de capacitação
promovidos pelo Tribunal Regional
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Eleitoral de Alagoas.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, no exercício das suas
atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a portaria DG n. 638,
do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe
sobre o fornecimento de lanche em
eventos de capacitação;
CONSIDERANDO a Resolução TSE n.
20.262, de 1º.07.1998, que dispõe sobre a
concessão de lanches aos ministros e
servidores que, em caráter excepcional,
permaneçam após as 20 horas no
Tribunal Superior Eleitoral; e
CONSIDERANDO o entendimento do
Tribunal de Contas da União (Acórdão
1730/2010 - Plenário), que aponta para a
legalidade das despesas com o
fornecimento de lanches e congêneres em
eventos de capacitação, desde que
tenham vinculação direta e concreta com
os objetivos institucionais da entidade;
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a Secretaria deste
Tribunal Regional Eleitoral a realizar
despesas com alimentação, na forma
estabelecida por esta Resolução.
Art. 2º A alimentação será concedida aos
servidores, membros e demais
autoridades que participarem de sessões
judiciais e administrativas, quando estas
se estenderem além do horário de
funcionamento desta Corte. Parágrafo
único. O Diretor-Geral baixará ato fixando
critérios objetivos que determinem a
necessidade e forma de fornecimento da
alimentação.  
Art. 3º Poderão ser fornecidos
lanches nos intervalos de cursos,
palestras, seminários, congressos e
reuniões, com duração igual ou
superior a três horas, quando forem
compatíveis com os objetivos
institucionais do Tribunal e forem
realizados pelo TRE/AL.
Parágrafo único. A Secretaria de Gestão
de Pessoas ou a Escola Judiciária
Eleitoral de Alagoas fiscalizará e
acompanhará a disponibilização dos
lanches.
Art. 4º Considera-se lanche o
fornecimento de frutas, sanduíches,
bolos, frios, café, sucos, refrigerantes e
outros similares.
Art. 5º A Secretaria de Administração
adotará as providências necessárias à
contratação de empresas, observadas
obrigatoriamente as normas que
regulamentam o processo licitatório.
Art. 6º A Coordenadoria de Controle
Interno fiscalizará o cumprimento das
disposições contidas nesta Resolução.
Art. 7º Os casos omissos ou excepcionais
serão resolvidos pelo Presidente do
Tribunal.
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na
data da sua publicação.
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Art. 9º Revoga-se a Resolução TRE/AL nº
15.317/2012, de 18 de julho de 2012."
 

3. DO PROCEDIMENTO

 

Por intermédio do despacho exordial (0600226), a
Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP propôs a contratação
de empresa para prestar o referido serviço de fornecimento de
lanches.

No evento 0604432, o Sr. Secretário de
Administração, como medida prévia, especialmente quanto à
análise da viabilidade orçamentária da demanda, solicitou à
Secretaria de Gestão de Pessoas a reavaliação dos parâmetros
de quantificação dos lanches, a fim de definir a composição
do lanche e estimar a quantidade de pessoas por evento.

Por sua vez, a GSGP elaborou novo termo de
referência (0605100), com base nos parâmetros
requeridos pela SAD, após o que os autos foram remetidos à
Seção de Instrução de Contratações - SEIC/COMAP,  com a
finalidade de se proceder à pesquisa de preços.

Após estudo de preços por parte da SEIC, chegou-
se à planilha de estimativa de preços  (0612211), em que  se
aferiu o valor unitário de R$ 22,85 (vinte e dois reais e oitenta
e cinco centavos) e valor global de R$ 27.420,00 (vinte e sete
mil, quatrocentos e vinte reais). Sugerindo aquela unidade,
por fim, que a licitação ocorra mediante registro de preços,
utilizando-se a modalidade pregão, na forma 
eletrônica (0612214).

As sugestões da SEIC/COMAP foram acolhidas pela
SGP, alterando-se novamente o termo de referência
(0614141), passando   a contemplar o sistema de registro de
preços.

A Intenção de Registro de Preços - IRP foi
divulgada conforme documento SEI 0624036, tendo sido
declarada deserta  (0614141).

Ademais, consta nos autos a minuta de edital de
licitação (0633095),  elaborada pela SLC, na modalidade
pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço, objetivando
o registro de preços de serviços para fornecimento de
lanches, tendo a SLC encaminhado  a Informação
(0633103) acerca da adoção da previsão de exclusividade de
participação para microempresas e empresas de pequeno
porte, conforme disciplina veiculada na LC nº 123/2006 e
Decreto nº 6.204/2007.  

No evento 0634278, o Sr. Secretário de
Administração, na forma do regulamento, aprovou o termo de
referência, ressalvada a deliberação superior para que seja
dada sequência ao procedimento. No evento 0636196, consta
a autorização da Presidência, para continuidade do feito. 

Esse é o resumo dos fatos contidos nos autos,
passando-se a opinar nos termos que seguem, verificando-se
os aspectos jurídicos, considerando que as nuanças técnicas e
financeiras foram verificadas pelas unidades competentes.

 
4. DO REGISTRO DE PREÇOS

 
Os presentes autos tratam da utilização do Sistema

de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013.

Com efeito, como se conclui das informações
constantes nestes autos, a aquisição em tela pode se
enquadrar na hipótese contida no inciso II do art. 3º do citado
Decreto nº 7.892/13, ou seja, pelas suas características, pode
ser conveniente a previsão de entregas parceladas, tal como
previsto no  termo de referência (0614141).

Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,
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possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.

Tendo em mente as disposições constantes no
Decreto acima relacionado, vê-se que os instrumentos ora
trazidos à análise conformam-se, in totum, ao Sistema de
Registro de Preços, inclusive no que se refere ao prazo de
validade da ata (art. 12) e aos elementos necessários do edital
(art. 9º).

 
5. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,

na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

 
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
 
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."
 

Dessa forma, sendo os serviços em
foco  catalogados como serviços comuns,  tem-se que
o objeto da presente licitação pode ser contratado via
pregão, registrando-se, ainda, que todos os atos da fase
interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 14 do Decreto nº 12.024/2019 foram
devidamente observados.

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém os elementos necessários, segundo as prescrições do
art. 8º do Decreto nº 12.024/2019, quais sejam, a justificativa
da contratação, o termo de referência, a planilha de custo,
previsão orçamentária e a minuta do edital, sendo que esta
não traz cláusula restritiva ou impertinente para a execução
do objeto contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc.
XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do antedito Decreto,
pendente, ainda, a autorização de abertura da licitação.

Nota-se, ainda, que as exigências quanto à
habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
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contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 12.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

No que concerne à minuta da ata de registro de
preços, vê-se que se conforma à regulamentação de regência.

Da mesma forma, encontram-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a  exclusividade de
participação a microempresas e empresas de pequeno porte. 

 
6. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 

Segue lista de verificação, exigida no Anexo I
da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 226/2018, que
regulamentou a obrigatoriedade do uso de listas de
verificação dos procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
 
ANEXO I -  Atos administrativos e documentos necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na modalidade
pregão, no formato eletrônico.

ItemQuestionário
Sim Não

N/A
Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 

1

Foi autuado processo administrativo específico para a aquisição
pretendida?

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

2 A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações? NÃO

Vide
evento

0636196

TERMO DE REFERÊNCIA

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

0614141

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N/A  

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

N/A  

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

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

N/A  

17 O Termo de Referência contém justificativa para a cotação de
quantidade inferior à demandada? N/A  

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

N/A  

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Pregões eletrônicos em geral Página 1 | 4

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

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

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

N/A  

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

SIM  

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

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

0634278

0636196

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0612214

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

SIM
 

0612211

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços encontrados? SIM

0612211

 

 

27
A Seção de Compras analisou os preços encontrados na pesquisa
ou submeteu ao exame da unidade demandante, conforme o
caso?

SIM  

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta, na forma do art. 34
da Lei n. 11.488/2007 e desde que o objeto da contratação não implique em
vínculo empregatício entre o obreiro e a contratada)

28
A minuta do edital contém previsão de participação exclusiva de
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedade
cooperativa, em face do valor estimado para o item da
contratação?

SIM 0633095
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29
Os autos contém justificativa para o afastamento da exclusividade
prevista para microempresas e empresas de pequeno porte e
Sociedade Cooperativa?

N/A  

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

N/A  

31

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

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

N/A  

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

NÃO  

Competitividade

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

SIM  

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

N/A  

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

N/A  

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

SIM  

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

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

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

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

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

42 A minuta de edital se abstém de definir de forma genérica
penalidades aplicáveis na fase de julgamento da licitação? SIM  

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

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

SIM 0633095

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

SIM  

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

SIM  

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

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

SIM  

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

NÃO  

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

SIM  

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

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

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

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

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

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

54

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

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

SIM  

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

N/A  

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

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

57

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

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

 Próxima fase

58

Consta a publicação do aviso de
edital?

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

 Próxima fase

59

Consta a designação do pregoeiro
e equipe de apoio?

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

 Próxima fase

60

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

SIM 0624036

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

Os autos do processo contêm
documento indicativo da 0596913
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61 existência de recursos
orçamentários para suportar a
despesa?

SIM
0631538

62

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

N/A  

63

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

N/A  

 

7.   PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

 
Sem embargo, há algumas modificações que se

fazem necessárias na minuta do edital, a saber:
a) excluir, no item 1 do termo de referência, a

menção a  serviço continuado; 
b) no item 20.3 da minuta do edital e no item 7.3 

da minuta da ata,  alterar a menção a "material";
c) no item 7.4.2 da minuta da ata, corrigir a menção

ao "subitem 18.2";
d) no item 8.7 da minuta da ata e em diversas

outras passagens da minuta da ata e do edital, corrigir,
quando for o caso, a menção a "material";

e) verificar a pertinência do prazo contido no item
3.1 da minuta da ata.

 
 Dessa forma, seguem os autos à SAD, para

aperfeiçoamento da instrução.
Em paralelo, considerando que, de acordo com o

artigo 6º, da Resolução TRE-AL nº 15.817/2017 (fornecimento
de lanches) acima transcrita, cabe à antiga Coordenadoria de
Controle Interno  - COCIN a fiscalização do cumprimento de
suas disposições, remetem-se os autos à atual Coordenadoria
de Controle Interno e Auditoria - CCIA,  para prévia ciência e
eventual manifestação. 

Atenciosamente.
 

 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 13/01/2020, às 13:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 13/01/2020, às 13:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0639377 e o código CRC 3C30003A.

0008362-23.2019.6.02.8000 0639377v36

Parecer 2688 (0639377)         SEI 0008362-23.2019.6.02.8000 / pg. 117



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 118 - TRE-AL/PRE/CCIA

Senhor Assessor Jurídico da Diretoria-Geral,
 
Trata-se de procedimento visando a contratação de

empresa que possa executar a prestação de serviços de concessão de
lanches, a fim de atender as demandas dos eventos a serem
realizados pela Comissão do Programa Mais Qualidade de Vida, no
exercício de 2020, de acordo com a justificativa constante no termo
de referência (0600227).

No que diz respeito à possível análise da contratação por
esta CCIA, destacamos o que prescreve o art. 13 do Regulamento da
Secretaria deste Tribunal (Resolução TRE/AL nº 15.904, de
09/07/2018), quanto às limitações de atuação desta Unidade de
Controle Interno e Auditoria, durante a fase de instrução de
procedimentos de contratação:

Art. 13. Fica vedada à Coordenadoria de Controle
Interno e Auditoria a realização de trabalhos de
consultoria ou outros que possam caracterizar-se
como próprios e típicos de gestores, a fim de evitar
prejuízo à independência e objetividade na realização
dos trabalhos de Auditoria, Inspeção Administrativa,
Fiscalização e Monitoramento, tais como:
I – análise prévia sobre as atividades ou atos que
resultem na emissão de empenho, autorização de
pagamento ou dispêndio de recursos;
II – instrução prévia de processo com indicação de
autorização ou aprovação de ato que importe na
assunção ou no pagamento de despesas, que devem
ser praticados pelo gestor;
(...)
VII – análise prévia que importe na decisão ou
aprovação/homologação do objeto a ser contratado
ou doado/cedido;
(...)
IX – exercício de práticas de atividades de assessoria
jurídica, que possam comprometer a independência
de atuação da Coordenadoria de Controle Interno e
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Auditoria.
 
Sendo assim, levando em conta que os exames e

manifestações dessa Unidade estão restritos aos procedimentos de
auditoria e que a fiscalização do objeto em questão poderá ser
incluída em Plano Anual de Auditoria vindouro, conforme critérios de
materialidade, risco, criticidade e relevância, a serem estabelecidos,
externamos nosso entendimento, nesse caso, quanto à suficiência da
verificação já realizada por essa AJ-DG (0639377).

Documento assinado eletronicamente por GIANE DUARTE COÊLHO MOURA,
Coordenadora de Controle Interno e Auditoria, em 13/01/2020, às 16:09, 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
0643767 e o código CRC 7A6A89BA.

0008362-23.2019.6.02.8000 0643767v3
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de janeiro de 2020.
Em atenção ao Parecer 2688, da AJ-DG (0639377),

remeto os autos à SLC para promover os seguintes ajustes na
minuta apresentada:

a) excluir, no item 1 do termo de referência, a
menção a  serviço continuado; 

b) no item 20.3 da minuta do edital e no item 7.3 
da minuta da ata,  alterar a menção a "material";

c) no item 7.4.2 da minuta da ata, corrigir a menção
ao "subitem 18.2";

d) no item 8.7 da minuta da ata e em diversas
outras passagens da minuta da ata e do edital, corrigir,
quando for o caso, a menção a "material";

No que tange ao prazo contido no item 3.1 da
minuta da ata, observa-se sua correlação com aquele
estipulado no item 6 do Termo de Referência (pág. 29/30 da
minuta - 0633095).

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/01/2020, às 20:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0643940 e o código CRC AD7781A4.

0008362-23.2019.6.02.8000 0643940v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002200  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº: 0008362-23.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2020 

                 Horário Abertura: XX horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e 
seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de serviços para fornecimento de lanches, 
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de 
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas 
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio 
licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 
de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste 
Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, 
por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) 
nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber 
pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para fornecimento de 
lanches, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no 
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.  
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
 

3 - DO PRAZO DE ENTREGA. 
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3.1. O prazo máximo para o fornecimento dos lanches será de até 02 (duas) horas 
antes do início do evento. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 
 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 
porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 
2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 
individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 
legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de 
dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de 
cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores 
ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 
indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, 
de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de 
Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 
em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e empresas 
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 
certame; 
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b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 
Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de     
reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 
ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 
transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 
seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 
atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 
provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 
SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 
proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
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incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 
desclassificação no momento da habilitação 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 
ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 
quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 
Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 
do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 
sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 
de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 
termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 
diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 
desconexão.  

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 
e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 
negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 
público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 
eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor global do serviço ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação 
constante no Anexo I;  
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7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 
ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 
exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 
alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 
data de sua apresentação.  

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 
dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 
devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 
inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 
empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 
de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 
Referência.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 
estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 
os licitantes. 
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8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro.  
 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item ofertado. 
 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 
registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 
sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 
fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 
fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 
esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 
o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 
superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 
será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 
lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 
itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 
até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 
fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 
atender às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 
deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 
imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 
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8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 
próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 
for recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 
o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 
decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no 
sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 
seus anexos.  

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas 
de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate 
será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 
preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 
tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 
legislação. 

8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 
dentre as propostas empatadas.  

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 
melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 
diferentes das previstas neste Edital. 
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8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 
pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 
julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 
no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB 
n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar 
preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão disponíveis no 
Anexo II, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 

 
9.3.1.1. Os preços máximos são fixados em relação ao valor total do item ofertado. 

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios 
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 
tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 
instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 
à totalidade da remuneração.  

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 
que fundamentam a suspeita. 
 
9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 
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9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 
por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 
não aceitação da proposta.  

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 
Pregoeiro.  

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 
catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 
por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no 
prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão 
Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-
corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para 
contratação sugerido no ANEXO II. 
 
9.8.  Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado pelo 
pregoeiro, a planilha constante no Anexo I-A devidamente preenchida. 
 

9.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 
ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 
data e horário para a sua continuidade. 

9.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 
item 8.24. 

9.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 
aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 
(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 
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10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 
por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 
desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 
por falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 
2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 
verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 
jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 
técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 
condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 
prevista para recebimento das propostas; 

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

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

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, 
sob pena de inabilitação. 

Minuta de Edital (alterada) (0645294)         SEI 0008362-23.2019.6.02.8000 / pg. 130



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

10.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 

 
10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 
 
10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 
exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 
somente em nome da matriz. 
 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 
centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 
10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 
deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 
verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 
limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 
comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 
no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 
agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 
administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 
de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 
alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 
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a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 
de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 
créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 
inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 
1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-
Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 
nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 
Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 
inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 
documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 
ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização 
previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos 
cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 
 
10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 
trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 
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empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 
todas as demais exigências do edital. 

 
10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 
posterior à fase de habilitação. 
 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 
prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 
pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 
previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 
seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 
por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 
desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 
venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 
pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 
habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) 
cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 
remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 
licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 
prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 
deverá: 
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 
demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 
fins de pagamento; 

c) conter a descrição dos itens que compõe o lote único ofertado; 

d) conter o preço unitário e  total dos itens ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 
consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 
Contratada, se for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 
em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 
julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 
 
11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 
vínculo à proposta de outro licitante. 
 
11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 
complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 
concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 
intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 
pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 
fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
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verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 
indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 
endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 
ao encerramento da etapa de lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 
sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 
atualizados. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no 
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item 24.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 
seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data 
de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 
certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 
sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 
vincularão os participantes e a administração.. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
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dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
16.4. 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. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005. 
 
16.7. 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. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
Decreto nº 7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) 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. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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16.12.2. 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: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013. 
 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 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. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) 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; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
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f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as 
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de 
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, 
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas; 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do serviço; 
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d) Entregar os itens em até 02 (duas) horas antes do início do evento; 
 
e) Fazer constar, nos produtos solicitados, a data de validade legível, devendo, ainda, 
ser entregues em perfeito estado, apresentando ótima aparência, consistência, odor, 
cor, textura e sabor característicos; 
 
f) Fornecer os produtos em embalagens apropriadas à especificidade de cada item a 
fim de que não se danifiquem durante o transporte até as dependências ou outro local 
designado pela CONTRATADA; 
 
g) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por 
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de 
Empenho; 
 
h) Encaminhar dados bancários na nota fiscal; 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. Os itens deverão ser entregues no endereço informado na respectiva Ordem de 
Fornecimento (na Sede do TRE/AL ou Fórum Eleitoral ou espaço predeterminado), que será 
enviado à contratada através de e-mail, fax ou outro meio que comprove o seu 
recebimento, com antecedência de 10 (dez) dias do evento. 

 
20.1.1. Sede do TRE/AL: Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP: 57051-090 
e/ou Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro, nº 3.847 - Gruta de Lourdes, CEP.: 
57052-405. 

 
20.2. Os itens deverão ser entregues em até 02 (duas) horas antes do início do evento. 
 
20.3. O serviço será recebido: 
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a) provisoriamente, assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior 
verificação da conformidade com as especificações; e 
 
b) definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do material, 
realização dos serviços e consequente aceitação. 

 
20.4. No caso de consideradas insatisfatórias as condições do objeto recebido 
provisoriamente ou as embalagens apresentarem defeitos ou violações, será lavrado Termo 
de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto ser recolhido e 
substituído, quando for possível. 
 

20.4.1. Após a notificação à contratada, o prazo decorrido até então será 
desconsiderado, iniciando-se nova contagem tão logo sanada a situação. 

 
20.4.2. O fornecedor terá prazo de 01 (uma) hora, caso o tempo definido no subitem 
18.2. não tenha se encerrado, para providenciar a substituição do material, a partir da 
comunicação oficial feita pelo gestor do contrato, sem qualquer custo adicional para o 
TRE/AL. 

 
20.4.2.1. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a 
contratada incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções 
previstas neste Edital, no Termo de Referência e no Instrumento Contratual.  

 
20.4.3.  O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 
civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução e dar-se-á se 
satisfeitas as seguintes condições: 

 
20.4.3.1. Material embalado, acondicionado e identificado de acordo com a 
Especificação Técnica;  
 
20.4.3.2. Quantidades em conformidade com o estabelecido na Ordem de 
Fornecimento;  
 
20.4.3.3. Entregar no prazo, local e horários previstos neste Edital.  
 

20.4.4. O recebimento definitivo dar-se-á:  
 

20.4.4.1. Após verificação física que constate a integridade do produto;  
 
20.4.4.2. Após verificação da conformidade com as quantidades e especificações 
constantes no Termo de Referência e/ou com amostra aprovada. 
 
20.4.4.3. Após arrumação no local de realização do serviço, que estará a cargo da 
contratada, bem como a apresentação em suportes apropriados, acrescentando-se 
material descartável para servir aos participantes.  

 
20.4.4.4. Após a finalização dos serviços, a contratada fica obrigada a recolher o 
material utilizado, assim como manter o local limpo.  

 
20.4.5. O recebimento definitivo não deverá exceder o prazo de 01 (um) dia útil, a 
contar do recebimento provisório. 
 
20.4.6. Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de 
Recebimento Definitivo, assinado por Comissão ou Servidor designado. 
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21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar 
a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
21.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 
  a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
  b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por 
cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na sanação 
de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do Contrato; 
 
  c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral da contratação, 
em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações 
assumidas. 

 
21.4.1.  As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando 
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez 
por cento) do valor total da contratação.  
 
21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
21.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em 
atraso. 
 
21.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
21.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 

Minuta de Edital (alterada) (0645294)         SEI 0008362-23.2019.6.02.8000 / pg. 142



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

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

 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, que 
deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para acompanhar o 
contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
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Previdenciários. 
 
22.2. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo 
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento. 
 
22.3.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.6. 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. 
 
22.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
23.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, PTRES 
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 339039 
(Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
23.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

24.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2.  Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 
não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

24.3.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão o horário de Brasília – DF. 
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24.4.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 
falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 
validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

24.5.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.6.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 
Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

24.7.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.8.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 
dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na Administração. 

24.9.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 
princípios da isonomia e do interesse público. 

24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.11. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
24.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
24.13.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 

24.14. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.15. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 22.13, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A- Planilha de Valor Máximo Estimado; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
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ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
24.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2020. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
                                        Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I  
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 
 

O presente termo tem como objeto a contratação de serviços, mediante sistema de 
registro de preços, por intermédio de empresa especializada, para fornecimento, sob 
demanda, de alimentação (tipo lanches), neste compreendidos gêneros alimentícios 
prontos, industrializados, in natura e bebidas, destinados à realização de eventos, tais 
como palestras, reuniões e cursos propostos aos servidores deste Regional, promovidos 
pela Comissão do Programa Mais Qualidade de Vida deste Tribunal. Tais eventos deverão 
ocorrer em conformidade com planejamento anual a ser apresentado pela referida 
Comissão até o dia 10 de dezembro de cada ano-calendário, para início de execução no 
ano de exercício subsequente, sendo tais eventos realizados nas dependências da Sede, 
Fórum Eleitoral ou espaço pré-determinado, conforme especificações constantes neste 
Termo de Referência. 

 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. A Resolução TRE/AL nº 15.817/2017 dispôs sobre a concessão de lanches aos 
servidores, membros e outros participantes de eventos de capacitação promovidos por 
este Tribunal, desde que preenchidos os critérios constantes na referida Resolução. O 
Programa Mais Qualidade de Vida do TRE/AL, que tem como finalidade de um de seus 
projetos a promoção do bem estar e saúde do servidor (em conformidade com os 
preceitos constantes na Resolução CNJ nº 207/2015), aliado aos interesses e objetivos 
Institucionais deste Tribunal Regional Eleitoral de promoção do desenvolvimento do 
Capital humano, como princípio essencial à garantia da eficiência na realização da 
atividade de fim, vem realizando eventos, ao longo de cada ano, destinados a promover 

Item Descrição 
da 
Atividade 

Valor Unitário 
Estimado por 

pessoa 

(R$) 

Quantidade 
Estimada de 

Fornecimento 
Anual 

Valor Total 
Estimado 

Anual 

(R$) 

1 Forneciment
o de lanche 

– Coffee 
Break 

 12 eventos 
x100 

pessoas = 
1.200 

lanches 

 

TOTAL (valor por extenso)  
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a integração, melhoria da saúde mental e bem estar dos servidores, bem como a 
otimização da satisfação do Clima organizacional, atendendo, dessarte, ao consignado 
no Art. 3º da Resolução TRE/AL retromencionada. 

 

3. DO REGIME DE EXECUÇÃO 

3.1. O regime de execução dos serviços será o de empreitada por preço unitário, sendo 
fornecidos por demanda (mediante solicitação), com uma quantidade mínima de 
contratação de lanche para 70 (setenta) pessoas em 05 (cinco) eventos. 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

4.1. ITEM 1 - FORNECIMENTO DE LANCHE. As seguintes disposições aplicam-se à 
execução dos serviços de lanche: 

4.1.1. Fornecimento de até 1200 (Mil e duzentos) lanches por ano para os servidores e 
membros participantes de eventos, cursos, palestras, reuniões e seminários promovidos 
pelo Programa Mais Qualidade de Vida do TRE/AL ao término de cada evento, 
compreendendo: 

 

Item Descrição Quantidade  
por ano 

Valor por 
Pessoa 

01 Bebidas: sucos de frutas, natural ou polpa, 12 eventos 
x100 

 

 servidas em jarras de 2L, conforme sugestões 
abaixo: sucos (mínimo 2 tipos - polpa ou 

naturais) sucos de frutas(laranja, limão, uva), 
polpas(acerola, caju, manga, abacaxi, abacaxi 
com hortelã, uva, maracujá, mangaba, cajá, 

pitanga, pinha, goiaba e graviola). 
refrigerantes: tipo cola e guaraná, normal e 

zero(mínimo de 2 tipos). 

Salgados variados finos, conforme sugestões 
abaixo: quiches(queijo, lorraine, tomate seco, 
alho poró e peru), folhados(frango, presunto e 

queijo); pastéis de forno(queijo e carne), 
empadas(camarão, queijo e palmito), 

croissants(queijo, queijo e presunto), coxinha de 
galinha e bolinho de bacalhau, mini sanduíches 

(mistinhos, hot-dogs, naturais) 

Doces variados finos e/ou folhados e/ou 
recheados, conforme sugestões abaixo: 
brigadeiro, bem casado, pastel de nata, 

queijadinha, folhado de goiaba, croissant de 
chocolate, trufa de chocolate, trufa de 

amêndoas, olho de sogra, surpresa de uva, 
tortinha de limão e tortinha três sabores 

Bolos regionais e/ou finos e/ou e tortas, conforme 
sugestões abaixo: laranja com ou sem cobertura, 

pessoas = 
1.200 
lanches 
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milho, laranja com ou sem cobertura, mandioca, 
macaxeira, tapioca, o Souza Leão, fubá, inglês, 

rolo com goiabada, banana com ou sem 
cobertura, de frutas com ou sem cobertura, bolo 

de chocolate com ou sem cobertura, cenoura 
com ou sem cobertura, chocolate, 

bolo sem adição de açúcar sabor laranja; bolo 
sem adição de açúcar sabor chocolate, torta 
alemã, torta de abacaxi, torta de chocolate, 
torta de doce de leite, torta de maracujá, 
cheesecake de goiaba e cheesecake de frutas 
vermelhas. 

Petit four variados, conforme sugestões abaixo: 
sequilhos variados, bolo de goma 

 
 
 

4.1.2. Quantitativo por pessoa: 600ml de bebidas (300ml de suco e 300ml de 
refrigerante), 10 salgados (2 a 3 tipos) e 5 doces (2 tipos), 2 fatias de bolo por pessoa e 
1 fatia de torta, 100g de petit four por pessoa. 

4.1.3. A estimativa levou em conta a média de 12 (doze) eventos realizadas por ano, 
com a participação de cerca de 100 (cem) pessoas por evento. 

 
 

5. PRAZO DE ENTREGA 

5.1. Os itens deverão ser entregues no endereço informado na respectiva Ordem de 
Fornecimento (na Sede do TRE/AL ou Fórum Eleitoral ou espaço pré- determinado), que 
será enviado à contratada através de e-mail, fax ou outro meio que comprove o seu 
recebimento, com antecedência de 10 (dez) dias. 

5.1.1. Sede do TRE/AL: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol, CEP.: 57.051-090 
e/ou Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro, nº 3.847, Gruta de Lourdes, 
CEP.: 57052-405. 

5.2. Os itens deverão ser entregues em até 02 (duas) horas antes do início do evento; 

5.3. Os produtos solicitados conterão a data de validade legível e serão entregues em 
perfeito estado, apresentando ótima aparência, consistência, odor, cor, textura e sabor 
característicos. 

5.4. Os produtos deverão ser entregues em embalagens apropriadas à especificidade 
de cada item a fim de que não se danifiquem durante o transporte até as dependências 
ou outro local designado pela CONTRATADA. 

 
 

6. DA ORDEM DE SERVIÇO 

A Ordem de Serviço (OS) será enviada à CONTRATADA via fax ou e-mail, com 
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antecedência mínima de 10 (dez) dias da data do evento, devendo estes meios de 
contato ser informados na Proposta Comercial apresentada no certame licitatório. 

7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DO INÍCIO DA EXECUÇÃO 

7.1. O prazo da vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data 
de sua assinatura. 

7.2. O Contrato poderá ser prorrogado e o valor contratado será reajustável, 
observando-se os normativos de regência. 

7.3. A contratada deverá estar apta a iniciar o fornecimento no 5º (quinto) dia útil 
seguinte ao da assinatura do Instrumento contratual. 

 

8. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

8.1. Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento do objeto 
desta contratação será realizado da seguinte forma: 

 

8.1.1. Provisoriamente, assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior 
verificação da conformidade com as especificações;  

8.1.2.  Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do material, 
realização dos serviços e consequente aceitação. 

8.2. No caso de consideradas insatisfatórias as condições do objeto recebido 
provisoriamente ou as embalagens apresentarem defeitos ou violações, será lavrado 
Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto ser 
recolhido e substituído, quando for possível. 

8.2.1. Após a notificação à contratada, o prazo decorrido até então será 
desconsiderado, iniciando-se nova contagem tão logo sanada a situação. 

 

8.2.2. O fornecedor terá prazo de 01 (uma) hora, caso o tempo definido no 
subitem 5.2 deste Termo não tenha se encerrado, para providenciar a substituição 
do material, a partir da comunicação oficial feita pelo gestor do contrato, sem 
qualquer custo adicional para o TRE/AL. 

8.2.2.1. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a 
contratada incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das 
sanções previstas no Edital, no Termo de Referência e no Instrumento 
Contratual. 

8.2.3. O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a 
responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita 
execução e dar-se-á se satisfeitas as seguintes condições: 

8.2.3.1. Material embalado, acondicionado e identificado de acordo com a 
Especificação Técnica; 
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8.2.3.2. Quantidades em conformidade com o estabelecido na Ordem de 
Fornecimento; 

8.2.3.3. Entregar no prazo, local e horários previstos neste Termo de 
Referência. 

8.2.4. O recebimento definitivo dar-se-á: 

8.2.4.1. Após verificação física que constate a integridade do produto; 

8.2.4.2. Após verificação da conformidade com as quantidades e 
especificações constantes no Termo de Referência e/ou com amostra 
aprovada. 

8.2.4.3. Após arrumação no local de realização do serviço, que estará a 
cargo da contratada, bem como a apresentação em suportes apropriados, 
acrescentando-se material descartável para servir aos participantes. 

8.2.4.4. Após a finalização dos serviços, a contratada fica obrigada a 
recolher o material utilizado, assim como manter o local limpo. 

8.2.5. O recebimento definitivo não deverá exceder o prazo de 01 (um) dia útil, a 
contar do recebimento provisório. 

8.2.6. Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de 
Recebimento Definitivo, assinado por Comissão ou Servidor designado. 

 

9. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

9.1. Nos termos do artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, a responsabilidade pela gestão 
desta contratação ficará a cargo do Programa Mais Qualidade de Vida, através do 
servidor que ocupa a função de Assistente de Planejamento e Gestão da SGP, que 
também será responsável pelo recebimento e atesto do documento de cobrança. 

9.2. As atribuições do gestor e do fiscal do contrato estão definidas na Resolução TRE/AL 
nº 15.787, de 15/02/2017 . 

9.3. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral 
responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência. 

9.4. - Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte 
da contratada, o titular da fiscalização deverá, de imediato, comunicar por escrito ao 
órgão de administração do contratante, que tomará as providências para que se 
apliquem as sanções previstas na lei, no Edital, Termo de Referência e na Minuta de 
Contrato, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão. 

 

Maceió, 25 de outubro de 2019. 
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ANEXO I-A 

 
 

PLANILHA DE VALOR MÁXIMO ESTIMADO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM MATERIAL UNIDADE 

 

QUANT. 

 

PEDIDO 
MÍNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

UNITÁRIO 
ESTIMADO 

(R$) 

CATMAT 

01 

Fornecimento de lanche - 
Coffee Break, conforme 

especificações do Anexo I deste 
Edital. 

unidade 
1.200 

lanches 
350 

lanches 
22,85 3697 
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ANEXO II 
  

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

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

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

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

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2020  

 

Processo nº 0008362-23.2019.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2020 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto 
Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, 
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em 
…..................., representada por..........................................., para eventual fornecimento dos 
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão 
Eletrônico nº XX/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2020: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 14.12 do edital do PE nº XX/2020: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo máximo para o fornecimento dos lanches será de até 02 (duas) horas 
antes do início do evento. 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
b) 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; 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 

 
4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata. 
 

5.2. São, ainda, obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
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a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as 
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de 
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, 
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas; 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do serviço; 

d) Entregar os itens em até 02 (duas) horas antes do início do evento; 
 
e) Fazer constar, nos produtos solicitados, a data de validade legível, devendo, ainda, 
ser entregues em perfeito estado, apresentando ótima aparência, consistência, odor, 
cor, textura e sabor característicos; 
 
f) Fornecer os produtos em embalagens apropriadas à especificidade de cada item a 
fim de que não se danifiquem durante o transporte até as dependências ou outro local 
designado pela CONTRATADA; 
 
g) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por 
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de 
Empenho; 
 
h) Encaminhar dados bancários na nota fiscal; 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

6 - DO PAGAMENTO. 
 
6.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, que 
deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para acompanhar o 
contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
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6.2. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo 
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento. 
 
6.3.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
6.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
6.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
6.6. 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)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
7.1. Os itens deverão ser entregues no endereço informado na respectiva Ordem de 
Fornecimento (na Sede do TRE/AL ou Fórum Eleitoral ou espaço predeterminado), que será 
enviado à contratada através de e-mail, fax ou outro meio que comprove o seu 
recebimento, com antecedência de 10 (dez) dias do evento. 
 

7.1.1. Sede do TRE/AL: Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP.: 57051-090 
e/ou Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro, nº 3.847 - Gruta de Lourdes, CEP.: 
57052-405. 

 
7.2. Os itens deverão ser entregues em até 02 (duas) horas antes do início do evento. 
 
7.3. O serviço será recebido: 
 

a) provisoriamente, assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior 
verificação da conformidade com as especificações; e 
 
b) definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do material, 
realização dos serviços e consequente aceitação. 

 
7.4. No caso de consideradas insatisfatórias as condições do objeto recebido 
provisoriamente ou as embalagens apresentarem defeitos ou violações, será lavrado Termo 
de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto ser recolhido e 
substituído, quando for possível. 
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7.4.1. Após a notificação à contratada, o prazo decorrido até então será 
desconsiderado, iniciando-se nova contagem tão logo sanada a situação. 

 
7.4.2. O fornecedor terá prazo de 01 (uma) hora para providenciar a substituição do 
material, a partir da comunicação oficial feita pelo gestor do contrato, sem qualquer 
custo adicional para o TRE/AL. 

 
7.4.2.1. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a 
contratada incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções 
previstas neste Edital, no Termo de Referência e no Instrumento Contratual.  

 
7.4.3.  O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 
civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução e dar-se-á se 
satisfeitas as seguintes condições: 

 
7.4.3.1. Material embalado, acondicionado e identificado de acordo com a 
Especificação Técnica;  
 
7.4.3.2. Quantidades em conformidade com o estabelecido na Ordem de 
Fornecimento;  
 
7.4.3.3. Entregar no prazo, local e horários previstos neste Edital.  
 

7.4.4. O recebimento definitivo dar-se-á:  
 

7.4.4.1. Após verificação física que constate a integridade do produto;  
 
7.4.4.2. Após verificação da conformidade com as quantidades e especificações 
constantes no Termo de Referência e/ou com amostra aprovada. 
 
7.4.4.3. Após arrumação no local de realização do serviço, que estará a cargo da 
contratada, bem como a apresentação em suportes apropriados, acrescentando-se 
material descartável para servir aos participantes.  

 
7.4.4.4. Após a finalização dos serviços, a contratada fica obrigada a recolher o 
material utilizado, assim como manter o local limpo.  

 
7.4.5. O recebimento definitivo não deverá exceder o prazo de 01 (um) dia útil, a 
contar do recebimento provisório. 
 
7.4.6. Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de 
Recebimento Definitivo, assinado por Comissão ou Servidor designado. 

 
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
8.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar 
a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
8.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 

Minuta de Edital (alterada) (0645294)         SEI 0008362-23.2019.6.02.8000 / pg. 158



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
8.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
8.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 
  a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
  b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por 
cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na sanação 
de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do Contrato; 
 
  c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral da contratação, 
em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações 
assumidas. 

 
8.4.1.  As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas 
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) 
do valor total da contratação.  
 
8.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
8.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
8.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
8.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
8.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
8.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
8.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
8.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
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fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
8.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
8.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
8.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
8.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
8.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

8.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
8.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
8.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2020. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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DESPACHO

Maceió, 17 de janeiro de 2020.

À AJ-DG,

Para análise da minuta de Edital, com as alterações solicitadas no parecer 2688,
documento SEI n° 0639377.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 17/01/2020, às 09:15, 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
0645303 e o código CRC 12E1E0D3.

0008362-23.2019.6.02.8000 0645303v1
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PROCESSO : 0008362-23.2019.6.02.8000
INTERESSADO : GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
ASSUNTO : EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - FORNECIMENTO DE LANCHES

 

Parecer nº 81 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

Senhor Diretor-Geral,
 
 

                  De volta a esta Unidade os presentes autos
eletrônicos, após  o cumprimento das diligências
recomendadas por esta AJ-DG (0639377) quando da análise da
minuta de edital objetivando o registro de preços  para
fornecimento de lanches nos eventos  a serem realizados  pela
Comissão do Programa Mais Qualidade de Vida,  no exercíco
de 2020.  

Após as alterações na minuta de edital efetuadas
pela SLC, esta Assessoria Jurídica, em complementação
ao Parecer nº 2.688 (0639377),   aprova, nos termos do
parágrafo único do artigo 38, da Lei nº 8.666/93 e em face de
sua regularidade jurídica, a minuta do edital de
licitação (0645294),  na modalidade pregão, na forma
eletrônica, com vistas ao registro de preços para
fornecimento de lanches, nos eventos  a serem realizados 
pela Comissão do Programa Mais Qualidade de Vida,  no
exercíco de 2020.  

 
À consideração superior

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 17/01/2020, às 10:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0645342 e o código CRC 65EA4FCE.

0008362-23.2019.6.02.8000 0645342v4
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CONCLUSÃO

Maceió, 20 de janeiro de 2020.

Senhor Presidente,

 

Cuida-se de procedimento tendente ao registro de preços para fornecimento de
lanches nos eventos  a serem realizados  pela Comissão do Programa Mais Qualidade
de Vida,  no exercíco de 2020.

 

A Assessoria Jurídica desta Direção Geral aprovou a minuta de certame constante do
evento SEI nº 0645294 (Parecer 81), frente a sua regularidade jurídica.

 

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

 

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
23/01/2020, às 13:29, 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
0645760 e o código CRC 2A68F5DC.

0008362-23.2019.6.02.8000 0645760v1
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PROCESSO : 0008362-23.2019.6.02.8000
INTERESSADO : GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
ASSUNTO : Abertura. Fase Externa. Pregão Eletrônico. Registro de Preços. Serviços para fornecimento de lanches.

 

Decisão nº 119 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI 0645760.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com alterações, a abertura da fase
externa do certame licitatório, na modalidade Pregão, na forma
Eletrônica, do tipo menor preço, objetivando o Registro de Preços
de serviços para fornecimento de lanches nos eventos a serem
realizados pela Comissão do Programa "Mais Qualidade de Vida", no
exercício de 2020, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
0645294, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio dos Pareceres nº 2688 (0639377) e 81 (0645342), e demais
medidas cabíveis.

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 24/01/2020, às 09:50, 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
0647353 e o código CRC 92AE6662.

0008362-23.2019.6.02.8000 0647353v4
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DESPACHO

Maceió, 27 de janeiro de 2020.
À SLC, para cumprimento da Decisão 119, da

Presidência (0647353).
À COFIN, para ciência da abertura da fase externa

da licitação em regime de registro de preços.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/01/2020, às 22:17, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0648596 e o código CRC 3E2E30AC.

0008362-23.2019.6.02.8000 0648596v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  0011//22002200  
  

PROCESSO Nº: 0008362-23.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 19 de fevereiro de 2020 

                 Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e 
seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de serviços para fornecimento de lanches, 
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de 
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas 
posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio 
licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 
de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste 
Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, 
por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) 
nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber 
pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para fornecimento de 
lanches, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no 
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.  
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
 

3 - DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo máximo para o fornecimento dos lanches será de até 02 (duas) horas 
antes do início do evento. 
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4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

e)  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de 

dissolução ou liquidação; 

f) que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de 

cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores 

ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 

indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, 

de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de 

Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e empresas 

de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 

certame; 

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
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c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 

SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante 

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de     

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
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5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006. 

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

6.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta 

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário do serviço ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação 

constante no Anexo I;  

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
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7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

7.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de 

exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer 

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

8.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 

eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência.  

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro.  
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8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado. 

 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, 

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento 

superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de 

três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado 

atender às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

8.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo 

próprio do sistema. 
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8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

8.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

8.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo 

superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após 

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste Edital e 

seus anexos.  

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 

classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas 

de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

8.22.  Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate 

será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a 

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas.  

8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o 

melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições 

diferentes das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 
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8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

8.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao 

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

9.2. O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua 

proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução Normativa RFB 

n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob pena de desclassificação.  

9.3.  Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final 

superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar 

preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão disponíveis no 
Anexo II, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 

 
9.3.1.1. Os preços máximos são fixados em relação ao valor total do item ofertado. 

9.3.2.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios 

ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 

à totalidade da remuneração.  

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios 

que fundamentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta.  

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 
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e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro.  

9.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os 

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

9.7.  Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo pregoeiro, no 
prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão 
Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-
corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para 
contratação sugerido no ANEXO II. 
 
9.8.  Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado pelo 
pregoeiro, a planilha constante no Anexo I-A devidamente preenchida. 
 

9.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta 

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.11. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 8.24. 

9.12.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a 

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
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proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

10.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de 

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

10.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

10.4.  No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual 

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

10.5.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será 

verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação 

jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação 

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às 

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 

encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva 

documentação atualizada. 

10.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, 

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 

do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, 

sob pena de inabilitação. 

10.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos 
mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em 
relação à integridade do documento digital. 
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10.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, 

exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz. 

 

10.9.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

10.10.1. Habilitação jurídica:  

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição 

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade 

limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação 

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus 

administradores; 

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto 

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação 

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
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(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá 

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de 

inabilitação. 

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 

ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de regularização 

previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos 

cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a 

todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 
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10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

10.10.2.10. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver 

concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de 

habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que 

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) 

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

10.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e 

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

b) conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para 

fins de pagamento; 
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c) conter a descrição dos itens que compõe o lote único ofertado; 

d) conter o preço unitário e  total dos itens ofertado. 

11.2.  A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à 

Contratada, se for o caso. 

11.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

11.4.  Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário 

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 

os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores 

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

11.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste 

Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o 

julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

11.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo 

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 
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licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no 
item 24.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data 

de recebimento da impugnação. 
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14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração.. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
16.4. 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 
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ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005. 
 
16.7. 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. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
Decreto nº 7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) 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. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. 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: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
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b) a pedido do fornecedor. 
 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013. 
 
16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 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. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) 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; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
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ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as 
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de 
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, 
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas; 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do serviço; 

d) Entregar os itens em até 02 (duas) horas antes do início do evento; 
 
e) Fazer constar, nos produtos solicitados, a data de validade legível, devendo, ainda, 
ser entregues em perfeito estado, apresentando ótima aparência, consistência, odor, 
cor, textura e sabor característicos; 
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f) Fornecer os produtos em embalagens apropriadas à especificidade de cada item a 
fim de que não se danifiquem durante o transporte até as dependências ou outro local 
designado pela CONTRATADA; 
 
g) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por 
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de 
Empenho; 
 
h) Encaminhar dados bancários na nota fiscal; 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. Os itens deverão ser entregues no endereço informado na respectiva Ordem de 
Fornecimento (na Sede do TRE/AL ou Fórum Eleitoral ou espaço predeterminado), que será 
enviado à contratada através de e-mail, fax ou outro meio que comprove o seu 
recebimento, com antecedência de 10 (dez) dias do evento. 

 
20.1.1. Sede do TRE/AL: Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP: 57051-090 
e/ou Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro, nº 3.847 - Gruta de Lourdes, CEP.: 
57052-405. 

 
20.2. Os itens deverão ser entregues em até 02 (duas) horas antes do início do evento. 
 
20.3. O serviço será recebido: 
 

a) provisoriamente, assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior 
verificação da conformidade com as especificações; e 
 
b) definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do material, 
realização dos serviços e consequente aceitação. 
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20.4. No caso de consideradas insatisfatórias as condições do objeto recebido 
provisoriamente ou as embalagens apresentarem defeitos ou violações, será lavrado Termo 
de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto ser recolhido e 
substituído, quando for possível. 
 

20.4.1. Após a notificação à contratada, o prazo decorrido até então será 
desconsiderado, iniciando-se nova contagem tão logo sanada a situação. 

 
20.4.2. O fornecedor terá prazo de 01 (uma) hora, caso o tempo definido no subitem 
18.2. não tenha se encerrado, para providenciar a substituição do material, a partir da 
comunicação oficial feita pelo gestor do contrato, sem qualquer custo adicional para o 
TRE/AL. 

 
20.4.2.1. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a 
contratada incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções 
previstas neste Edital, no Termo de Referência e no Instrumento Contratual.  

 
20.4.3.  O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 
civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução e dar-se-á se 
satisfeitas as seguintes condições: 

 
20.4.3.1. Material embalado, acondicionado e identificado de acordo com a 
Especificação Técnica;  
 
20.4.3.2. Quantidades em conformidade com o estabelecido na Ordem de 
Fornecimento;  
 
20.4.3.3. Entregar no prazo, local e horários previstos neste Edital.  
 

20.4.4. O recebimento definitivo dar-se-á:  
 

20.4.4.1. Após verificação física que constate a integridade do produto;  
 
20.4.4.2. Após verificação da conformidade com as quantidades e especificações 
constantes no Termo de Referência e/ou com amostra aprovada. 
 
20.4.4.3. Após arrumação no local de realização do serviço, que estará a cargo da 
contratada, bem como a apresentação em suportes apropriados, acrescentando-se 
material descartável para servir aos participantes.  

 
20.4.4.4. Após a finalização dos serviços, a contratada fica obrigada a recolher o 
material utilizado, assim como manter o local limpo.  

 
20.4.5. O recebimento definitivo não deverá exceder o prazo de 01 (um) dia útil, a 
contar do recebimento provisório. 
 
20.4.6. Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de 
Recebimento Definitivo, assinado por Comissão ou Servidor designado. 

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar 
a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
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inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
21.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 
  a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
  b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por 
cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na sanação 
de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do Contrato; 
 
  c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral da contratação, 
em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações 
assumidas. 

 
21.4.1.  As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando 
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez 
por cento) do valor total da contratação.  
 
21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
21.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em 
atraso. 
 
21.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
21.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
21.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos 
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
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21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, que 
deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para acompanhar o 
contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
 
22.2. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo 
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento. 
 
22.3.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
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22.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.6. 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. 
 
22.7. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
23.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2020, PTRES 
084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 339039 
(Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
23.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

24.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2.  Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 

realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o 

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que 

não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

24.3.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

24.4.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 
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24.5.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

24.6.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

24.7.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.8.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o 

dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 

expediente na Administração. 

24.9.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

24.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou 

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.11. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça 
a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
24.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
24.13.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
24.14. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.15. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 22.13, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A- Planilha de Valor Máximo Estimado; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
24.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
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Maceió/AL, 04 de fevereiro de 2020. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
                                        Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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ANEXO I  
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 
 

O presente termo tem como objeto a contratação de serviços, mediante sistema de 

registro de preços, por intermédio de empresa especializada, para fornecimento, sob 

demanda, de alimentação (tipo lanches), neste compreendidos gêneros alimentícios 

prontos, industrializados, in natura e bebidas, destinados à realização de eventos, tais 

como palestras, reuniões e cursos propostos aos servidores deste Regional, promovidos 

pela Comissão do Programa Mais Qualidade de Vida deste Tribunal. Tais eventos deverão 

ocorrer em conformidade com planejamento anual a ser apresentado pela referida 

Comissão até o dia 10 de dezembro de cada ano-calendário, para início de execução no 

ano de exercício subsequente, sendo tais eventos realizados nas dependências da Sede, 

Fórum Eleitoral ou espaço pré-determinado, conforme especificações constantes neste 

Termo de Referência. 

 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

2.1. A Resolução TRE/AL nº 15.817/2017 dispôs sobre a concessão de lanches aos 

servidores, membros e outros participantes de eventos de capacitação promovidos por 

este Tribunal, desde que preenchidos os critérios constantes na referida Resolução. O 

Programa Mais Qualidade de Vida do TRE/AL, que tem como finalidade de um de seus 

projetos a promoção do bem estar e saúde do servidor (em conformidade com os 

preceitos constantes na Resolução CNJ nº 207/2015), aliado aos interesses e objetivos 

Institucionais deste Tribunal Regional Eleitoral de promoção do desenvolvimento do 

Capital humano, como princípio essencial à garantia da eficiência na realização da 

Item Descrição da 
Atividade 

Valor Unitário 
Estimado por 

pessoa 
(R$) 

Quantidade 
Estimada de 

Fornecimento 
Anual 

Valor Total Estimado 
Anual 
(R$) 

1 Fornecimento de 
lanche – Coffee 
Break 

 12 eventos 
x100 

pessoas = 1.200 
lanches 

 

TOTAL (valor por extenso)  
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atividade de fim, vem realizando eventos, ao longo de cada ano, destinados a promover 

a integração, melhoria da saúde mental e bem estar dos servidores, bem como a 

otimização da satisfação do Clima organizacional, atendendo, dessarte, ao consignado 

no Art. 3º da Resolução TRE/AL retromencionada. 

 

3. DO REGIME DE EXECUÇÃO 

3.1. O regime de execução dos serviços será o de empreitada por preço unitário, sendo 

fornecidos por demanda (mediante solicitação), com uma quantidade mínima de 

contratação de lanche para 70 (setenta) pessoas em 05 (cinco) eventos. 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO 

4.1. ITEM 1 - FORNECIMENTO DE LANCHE. As seguintes disposições aplicam-se à 

execução dos serviços de lanche: 

4.1.1. Fornecimento de até 1200 (Mil e duzentos) lanches por ano para os servidores e 

membros participantes de eventos, cursos, palestras, reuniões e seminários promovidos 

pelo Programa Mais Qualidade de Vida do TRE/AL ao término de cada evento, 

compreendendo: 

 

Item Descrição Quantidade  

por ano 

Valor por 

Pessoa 

01 Bebidas: sucos de frutas, natural ou polpa, 12 eventos 
x100 

 

 servidas em jarras de 2L, conforme sugestões 
abaixo: sucos (mínimo 2 tipos - polpa ou 

naturais) sucos de frutas(laranja, limão, uva), 
polpas(acerola, caju, manga, abacaxi, abacaxi 
com hortelã, uva, maracujá, mangaba, cajá, 

pitanga, pinha, goiaba e graviola). 

refrigerantes: tipo cola e guaraná, normal e 
zero(mínimo de 2 tipos). 

Salgados variados finos, conforme sugestões 
abaixo: quiches(queijo, lorraine, tomate seco, 
alho poró e peru), folhados(frango, presunto e 

queijo); pastéis de forno(queijo e carne), 
empadas(camarão, queijo e palmito), 

croissants(queijo, queijo e presunto), coxinha de 
galinha e bolinho de bacalhau, mini sanduíches 

(mistinhos, hot-dogs, naturais) 

Doces variados finos e/ou folhados e/ou 
recheados, conforme sugestões abaixo: 
brigadeiro, bem casado, pastel de nata, 

queijadinha, folhado de goiaba, croissant de 
chocolate, trufa de chocolate, trufa de 

amêndoas, olho de sogra, surpresa de uva, 
tortinha de limão e tortinha três sabores 

pessoas = 
1.200 
lanches 
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Bolos regionais e/ou finos e/ou e tortas, conforme 
sugestões abaixo: laranja com ou sem cobertura, 
milho, laranja com ou sem cobertura, mandioca, 
macaxeira, tapioca, o Souza Leão, fubá, inglês, 

rolo com goiabada, banana com ou sem 
cobertura, de frutas com ou sem cobertura, bolo 

de chocolate com ou sem cobertura, cenoura 
com ou sem cobertura, chocolate, 

bolo sem adição de açúcar sabor laranja; bolo 

sem adição de açúcar sabor chocolate, torta 

alemã, torta de abacaxi, torta de chocolate, 

torta de doce de leite, torta de maracujá, 

cheesecake de goiaba e cheesecake de frutas 

vermelhas. 

Petit four variados, conforme sugestões abaixo: 
sequilhos variados, bolo de goma 

 
 
 

4.1.2. Quantitativo por pessoa: 600ml de bebidas (300ml de suco e 300ml de 

refrigerante), 10 salgados (2 a 3 tipos) e 5 doces (2 tipos), 2 fatias de bolo por pessoa e 

1 fatia de torta, 100g de petit four por pessoa. 

4.1.3. A estimativa levou em conta a média de 12 (doze) eventos realizadas por ano, 

com a participação de cerca de 100 (cem) pessoas por evento. 

 
 

5. PRAZO DE ENTREGA 

5.1. Os itens deverão ser entregues no endereço informado na respectiva Ordem de 

Fornecimento (na Sede do TRE/AL ou Fórum Eleitoral ou espaço pré- determinado), que 

será enviado à contratada através de e-mail, fax ou outro meio que comprove o seu 

recebimento, com antecedência de 10 (dez) dias. 

5.1.1. Sede do TRE/AL: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol, CEP.: 57.051-090 

e/ou Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro, nº 3.847, Gruta de Lourdes, 

CEP.: 57052-405. 

5.2. Os itens deverão ser entregues em até 02 (duas) horas antes do início do evento; 

5.3. Os produtos solicitados conterão a data de validade legível e serão entregues em 

perfeito estado, apresentando ótima aparência, consistência, odor, cor, textura e sabor 

característicos. 

5.4. Os produtos deverão ser entregues em embalagens apropriadas à especificidade 

de cada item a fim de que não se danifiquem durante o transporte até as dependências 

ou outro local designado pela CONTRATADA. 
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6. DA ORDEM DE SERVIÇO 

A Ordem de Serviço (OS) será enviada à CONTRATADA via fax ou e-mail, com 

antecedência mínima de 10 (dez) dias da data do evento, devendo estes meios de 

contato ser informados na Proposta Comercial apresentada no certame licitatório. 

7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DO INÍCIO DA EXECUÇÃO 

7.1. O prazo da vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data 

de sua assinatura. 

7.2. O Contrato poderá ser prorrogado e o valor contratado será reajustável, 

observando-se os normativos de regência. 

7.3. A contratada deverá estar apta a iniciar o fornecimento no 5º (quinto) dia útil 

seguinte ao da assinatura do Instrumento contratual. 

 

8. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

8.1. Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento do objeto 

desta contratação será realizado da seguinte forma: 

 

8.1.1. Provisoriamente, assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior 

verificação da conformidade com as especificações;  

8.1.2.  Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do material, 

realização dos serviços e consequente aceitação. 

8.2. No caso de consideradas insatisfatórias as condições do objeto recebido 

provisoriamente ou as embalagens apresentarem defeitos ou violações, será lavrado 

Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto ser 

recolhido e substituído, quando for possível. 

8.2.1. Após a notificação à contratada, o prazo decorrido até então será 

desconsiderado, iniciando-se nova contagem tão logo sanada a situação. 

 

8.2.2. O fornecedor terá prazo de 01 (uma) hora, caso o tempo definido no 

subitem 5.2 deste Termo não tenha se encerrado, para providenciar a substituição 

do material, a partir da comunicação oficial feita pelo gestor do contrato, sem 

qualquer custo adicional para o TRE/AL. 

8.2.2.1. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a 

contratada incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das 

sanções previstas no Edital, no Termo de Referência e no Instrumento 

Contratual. 

8.2.3. O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a 

responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita 

execução e dar-se-á se satisfeitas as seguintes condições: 

Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2020 (0652271)         SEI 0008362-23.2019.6.02.8000 / pg. 196



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

8.2.3.1. Material embalado, acondicionado e identificado de acordo com a 

Especificação Técnica; 

8.2.3.2. Quantidades em conformidade com o estabelecido na Ordem de 

Fornecimento; 

8.2.3.3. Entregar no prazo, local e horários previstos neste Termo de 

Referência. 

8.2.4. O recebimento definitivo dar-se-á: 

8.2.4.1. Após verificação física que constate a integridade do produto; 

8.2.4.2. Após verificação da conformidade com as quantidades e 

especificações constantes no Termo de Referência e/ou com amostra 

aprovada. 

8.2.4.3. Após arrumação no local de realização do serviço, que estará a 

cargo da contratada, bem como a apresentação em suportes apropriados, 

acrescentando-se material descartável para servir aos participantes. 

8.2.4.4. Após a finalização dos serviços, a contratada fica obrigada a 

recolher o material utilizado, assim como manter o local limpo. 

8.2.5. O recebimento definitivo não deverá exceder o prazo de 01 (um) dia útil, a 

contar do recebimento provisório. 

8.2.6. Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de 

Recebimento Definitivo, assinado por Comissão ou Servidor designado. 

 

9. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

9.1. Nos termos do artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, a responsabilidade pela gestão 

desta contratação ficará a cargo do Programa Mais Qualidade de Vida, através do 

servidor que ocupa a função de Assistente de Planejamento e Gestão da SGP, que 

também será responsável pelo recebimento e atesto do documento de cobrança. 

9.2. As atribuições do gestor e do fiscal do contrato estão definidas na Resolução TRE/AL 

nº 15.787, de 15/02/2017 . 

9.3. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da integral 

responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua competência. 

9.4. - Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte 

da contratada, o titular da fiscalização deverá, de imediato, comunicar por escrito ao 

órgão de administração do contratante, que tomará as providências para que se 

apliquem as sanções previstas na lei, no Edital, Termo de Referência e na Minuta de 

Contrato, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão. 
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Maceió, 25 de outubro de 2019. 

 
 
 

ANEXO I-A 
 
 

PLANILHA DE VALOR MÁXIMO ESTIMADO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITEM MATERIAL UNIDADE 

 

QUANT. 

 

PEDIDO 
MÍNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

UNITÁRIO 
ESTIMADO 

(R$) 

CATMAT 

01 

Fornecimento de lanche - 
Coffee Break, conforme 

especificações do Anexo I deste 
Edital. 

unidade 
1.200 

lanches 
350 

lanches 
22,85 3697 
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ANEXO II 
  

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

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

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

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2020  

 

Processo nº 0008362-23.2019.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 01/2020 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Pedro Augusto 
Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 
SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, 
resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., (INFORMAR SE É 
MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em 
…..................., representada por..........................................., para eventual fornecimento dos 
materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão 
Eletrônico nº 01/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 
7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2020: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 14.12 do edital do PE nº XX/2020: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, 
contado da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo máximo para o fornecimento dos lanches será de até 02 (duas) horas 
antes do início do evento. 
 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
b) 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; 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que 
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 

 
4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da 
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar 
a presente Ata. 
 

5.2. São, ainda, obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 
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a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as 
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de 
Pregão, e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, 
fornecendo todas as informações eventualmente solicitadas; 

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de obra, 
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou 
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento; 

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a 
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do serviço; 

d) Entregar os itens em até 02 (duas) horas antes do início do evento; 
 
e) Fazer constar, nos produtos solicitados, a data de validade legível, devendo, ainda, 
ser entregues em perfeito estado, apresentando ótima aparência, consistência, odor, 
cor, textura e sabor característicos; 
 
f) Fornecer os produtos em embalagens apropriadas à especificidade de cada item a 
fim de que não se danifiquem durante o transporte até as dependências ou outro local 
designado pela CONTRATADA; 
 
g) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por 
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de 
Empenho; 
 
h) Encaminhar dados bancários na nota fiscal; 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

6 - DO PAGAMENTO. 
 
6.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, que 
deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para acompanhar o 
contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos Fiscais e 
Previdenciários. 
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6.2. A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um prazo 
de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento. 
 
6.3.  Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
6.4. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
6.5. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
6.6. 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)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
7.1. Os itens deverão ser entregues no endereço informado na respectiva Ordem de 
Fornecimento (na Sede do TRE/AL ou Fórum Eleitoral ou espaço predeterminado), que será 
enviado à contratada através de e-mail, fax ou outro meio que comprove o seu 
recebimento, com antecedência de 10 (dez) dias do evento. 
 

7.1.1. Sede do TRE/AL: Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP.: 57051-090 
e/ou Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro, nº 3.847 - Gruta de Lourdes, CEP.: 
57052-405. 

 
7.2. Os itens deverão ser entregues em até 02 (duas) horas antes do início do evento. 
 
7.3. O serviço será recebido: 
 

a) provisoriamente, assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior 
verificação da conformidade com as especificações; e 
 
b) definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do material, 
realização dos serviços e consequente aceitação. 

 
7.4. No caso de consideradas insatisfatórias as condições do objeto recebido 
provisoriamente ou as embalagens apresentarem defeitos ou violações, será lavrado Termo 
de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto ser recolhido e 
substituído, quando for possível. 
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7.4.1. Após a notificação à contratada, o prazo decorrido até então será 
desconsiderado, iniciando-se nova contagem tão logo sanada a situação. 

 
7.4.2. O fornecedor terá prazo de 01 (uma) hora para providenciar a substituição do 
material, a partir da comunicação oficial feita pelo gestor do contrato, sem qualquer 
custo adicional para o TRE/AL. 

 
7.4.2.1. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a 
contratada incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções 
previstas neste Edital, no Termo de Referência e no Instrumento Contratual.  

 
7.4.3.  O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a responsabilidade 
civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução e dar-se-á se 
satisfeitas as seguintes condições: 

 
7.4.3.1. Material embalado, acondicionado e identificado de acordo com a 
Especificação Técnica;  
 
7.4.3.2. Quantidades em conformidade com o estabelecido na Ordem de 
Fornecimento;  
 
7.4.3.3. Entregar no prazo, local e horários previstos neste Edital.  
 

7.4.4. O recebimento definitivo dar-se-á:  
 

7.4.4.1. Após verificação física que constate a integridade do produto;  
 
7.4.4.2. Após verificação da conformidade com as quantidades e especificações 
constantes no Termo de Referência e/ou com amostra aprovada. 
 
7.4.4.3. Após arrumação no local de realização do serviço, que estará a cargo da 
contratada, bem como a apresentação em suportes apropriados, acrescentando-se 
material descartável para servir aos participantes.  

 
7.4.4.4. Após a finalização dos serviços, a contratada fica obrigada a recolher o 
material utilizado, assim como manter o local limpo.  

 
7.4.5. O recebimento definitivo não deverá exceder o prazo de 01 (um) dia útil, a 
contar do recebimento provisório. 
 
7.4.6. Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de 
Recebimento Definitivo, assinado por Comissão ou Servidor designado. 

 
8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
8.1. O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar 
a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será 
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas neste edital e das demais cominações legais.  
 
8.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
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administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
8.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
8.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 
  a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena 
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas 
ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas; 
 
  b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze por 
cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na sanação 
de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do Contrato; 
 
  c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral da contratação, 
em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das obrigações 
assumidas. 

 
8.4.1.  As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas 
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) 
do valor total da contratação.  
 
8.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
8.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
8.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
8.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
8.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
8.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
8.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
8.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
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fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
8.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
8.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
8.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
8.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
8.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

8.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
8.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
8.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2020. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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Licitação

Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 05/02/2020 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br)
nesta mesma data.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00001/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00046/2019

Nº do Processo Tipo de Licitação Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
0008362-23.2019 Menor Preço Sim Não  

Validade da Ata SRP   Quantidade de Itens  

12  mes(es) Equalização de ICMS Internacional 1  

Objeto

Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
05/02/2020

Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da Licitação

A partir de  05/02/2020  às 08:00 Em 19/02/2020  às 14:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho

   NE   

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação

Contratação de serviços de natureza continuada, mediante sistema de registro de preços, por intermédio de empresa 
especializada, para fornecimento, sob demanda, de alimentação (tipo lanches), neste compreendidos gêneros 
alimentícios prontos, industrializados, in natura e  bebidas, destinados à realização de eventos, tais como 
palestras, reuniões e cursos propostos aos servidores deste Regional, promovidos pela Comissão do Programa Mais 

00001 2019 000032
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00001/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00046/2019

Nº do Processo Tipo de Licitação Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
0008362-23.2019 Menor Preço Sim Não  

Validade da Ata SRP   Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

12  mes(es) Equalização de ICMS Internacional 1 1 0

 Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas

 Obras ou Serviços de Engenharia 

Objeto

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
039.674.504-06 PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
05/02/2020

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2019NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 05/02/2020 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Bairro
Farol

Município/UF DDD Telefone Ramal Fax

Contratação de serviços de natureza continuada, mediante sistema de registro de preços, por intermédio de empresa 
especializada, para fornecimento, sob demanda, de alimentação (tipo lanches), neste compreendidos gêneros alimentícios 
prontos, industrializados, in natura e  bebidas, destinados à realização de eventos, tais como palestras, reuniões e 
cursos propostos aos servidores deste Regional, promovidos pela Comissão do Programa Mais Qualidade de Vida do TRE/AL.

Ordenadora de Despesa - Pres

Chefe da Seção de Licitações 
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Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00001/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00046/2019

Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
1 1 0 Sim Não

Filtro

Nº do Item Descrição do Item Itens Vinculados ao
Grupo Critério de Julgamento Tipo de Benefício

Todos Todos
Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010

Itens Inconsistentes

Itens Cancelados

Pesquisar  Limpar

Nº
do

Item

Tipo
de

Item
(*)

Item
Situação do

Item na
Licitação

Qtde
Item

Unidade de
Fornecimento

Critério de
Julgamento

Tipo de
Benefício

Decr.
7174

Critério de
Valor Grupo Consis-

tente? Ação

1 S 12807
- Buffet - 1.200 Unidade Menor Preço Tipo I Não

Valor
Máximo

Aceitável
- Sim Visualizar

(*)  M - Material    S - Serviço 

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Nova Pesquisa de Licitações

Um registro encontrado.

Comprovante de encaminhamento para  comprasnet (0652272)         SEI 0008362-23.2019.6.02.8000 / pg. 210

http://www.serpro.gov.br/
javascript:visualizarItemLicitacao(27841585);


04/02/2020 SIASGnet-DC - Item da Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=27841585&ver… 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 04/02/2020 15:31:07 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00001/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00046/2019

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Sim Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Serviço 12807 - Buffet
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
1200 Serviços Comuns Menor Preço 22,8500

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Tipo I  Não Agrupado

  

*  O item refere-se a serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação?  Sim  Não

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

6000

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 1200

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Serviços de natureza continuada, por intermédio de empresa especializada, para fornecimento, sob demanda, de 
alimentação (tipo lanches), neste compreendidos gêneros alimentícios prontos, industrializados, in natura e bebidas, 
destinados à realização de eventos, tais como palestras, reuniões e cursos propostos aos servidores deste Regional, 
promovidos pela Comissão do Programa Mais Qualidade de Vida do TRE/AL.

Valor Máximo Aceitá

Comprovante de encaminhamento para  comprasnet (0652272)         SEI 0008362-23.2019.6.02.8000 / pg. 211

http://www.serpro.gov.br/


TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

EDITAL Nº 1 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020

 

PROCESSO Nº: 0008362-23.2019.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 19 de fevereiro de 2020

                 Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF).

Local: www.comprasnet.gov.br

 

                   O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção
de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de serviços
para fornecimento de lanches, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração.

 

                   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19
de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste
Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e
demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

1 - DO OBJETO.
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1.1.            O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para
fornecimento de lanches, conforme especificações descritas neste edital e seus
anexos.

 

2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.

 

2.1.         O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.

 

2.2.            A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.

 

2.3.            A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

 

2.3.1.  O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada a
licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou,
após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando
ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.

 

3 - DO PRAZO DE ENTREGA.

 

3.1.         O prazo máximo para o fornecimento dos lanches será de até 02 (duas)
horas antes do início do evento.

 

4 - DA PARTICIPAÇÃO.

 

4.1.           Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

Edital 1 (0653190)         SEI 0008362-23.2019.6.02.8000 / pg. 213



 

4.2.  Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123,
de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

a. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;

b. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
c. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
d. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
e.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolução ou liquidação;
f. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da
área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução
nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art.
1º da Resolução 229/2016-CNJ).

4.4.            Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49;

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no
certame;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
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inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento
de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado
da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

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

 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

 

5.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

5. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal,
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.

5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.

 

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
envio dessa documentação.

6.2.  O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
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6.3.  Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

6.4.  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.

6.6.  Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

6.7.  Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

6.8.  Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor unitário do serviço ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação
constante no Anexo I;

7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7. .  Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

7.   Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentação.

7.   Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações
públicas.

1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da
União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências:
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou
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condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES.

 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.

8.   O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

8.   Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado.

 

8.6.    Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8. . O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os
respectivos lances.

8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
com lance final e fechado.

8.10.         A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos.
Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances,
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após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.11.         Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

8.12.         Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13.             Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender às exigências de habilitação.

8.          Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.

8.         Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.         Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8. .         No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva
do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

8. .         Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.          O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido
neste Edital e seus anexos.

8.20.         Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de
sua proposta.

8.21.         A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto
e fechado.

8.22.         Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
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8.22.1. no pais;

8.22.2. por empresas brasileiras;

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.          Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.          Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.

8. .         Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

9. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do
Decreto n.º 10.024/2019. 

9.   O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob
pena de desclassificação.

9. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão disponíveis no
Anexo II, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.

 

9.3.1.1. Os preços máximos são fixados em relação ao valor total do item ofertado.

1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
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licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

 

9.   Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e
quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

 

9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo
de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

9.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

 

9.8.         Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado pelo
pregoeiro, a planilha constante no Anexo I-A devidamente preenchida.

 

9.   Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.

9.          Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

9.          Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,
conforme disposto no item 8.24.

9.12.         Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

Edital 1 (0653190)         SEI 0008362-23.2019.6.02.8000 / pg. 220



 

10 – DA HABILITAÇÃO.

 

10. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

1. SICAF;
2. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
10. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.

2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.

3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

10.3.         Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

10.         No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.

10. .         Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

10. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.

11. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se
a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43,
§3º, do Decreto 10.024, de 2019.
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10.6.  Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

10.7.         Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando
houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

 

10.         Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

10.         Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

 

1. . Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

10.       Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitação:

10.10.1. Habilitação jurídica:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
Edital 1 (0653190)         SEI 0008362-23.2019.6.02.8000 / pg. 222



de autorização;

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das
demonstrações contábeis do último exercício.

 

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
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porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
do edital.

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.

 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo
para regularização.

2. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a continuidade da mesma.

3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do
item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

10.       Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

11.         A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:

a. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

b. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

c. conter a descrição dos itens que compõe o lote único ofertado;
d. conter o preço unitário e  total dos itens ofertado.
k.         A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em
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consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.

11.3.         Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.         Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei
nº 8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.         A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza
o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

 

11. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 

11.         As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

 

12 - DOS RECURSOS.

 

12. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo
próprio do sistema.

12.          Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade
e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não
o recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
importará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
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prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.         O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.

12.4.         Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

 

13.1.         A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2.         Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

 

14.         Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2.         A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 24.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14. .         Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis
contados da data de recebimento da impugnação.

14.         Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização
do certame.

14.         Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão
ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada
para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br.
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14.6.         O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios
formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.         As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8.         As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração..

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.

 

15.1.       Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no
Decreto nº 7.892/2013.

 

16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
E DA CONTRATAÇÃO.

 

16.1.       O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,
após a regular decisão dos recursos apresentados.

 

16.2.         Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

 

16.3.         Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para
assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no
subitem 16.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
administração.

 

16.3.1.            O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o
item anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.

 

16.3.2.          O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços
assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da
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convocação para assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art.
64 da Lei n. 8.666/1993.

 

16.4.       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.

 

16.5.       A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

 

16.6.       A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas
no item 16.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005.

 

16.7.       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.

 

16.8.       Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o
seu recebimento.

 

16.9.       A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para
a autoridade competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante,
decidindo acerca da aceitabilidade ou não da justificativa.

 

16.10.       Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não
seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo
normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.

 

16.11.     Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º
do Decreto nº 7.892/2013.

 

16.12.     O registro do fornecedor será cancelado quando:
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a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

 

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

 

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

 

d) 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.

 

16.12.1.    O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e
“d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

 

16.12.2.    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:

 

a) por razão de interesse público; ou

 

b) a pedido do fornecedor.

 

16.13.     O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e
escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais.

 

16.13.1.        O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.

 

16.14.       O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e
encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas a partir da solicitação das mesmas.
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16.15.     A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as
demais regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013.

 

16.16.     As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15
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.

 

16.17.     O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

 

17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

 

17.1.         São obrigações do Órgão Gerenciador:

 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

 

b) 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;

 

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

 

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

 

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;
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f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

 

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15.

 

17.2.       São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:

 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições do processo de venda;

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

 

18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

 

18.1.       São obrigações do detentor da Ata:

 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;

 

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

 

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

 

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a
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presente Ata, conforme item 16.15.

 

18.2.       São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão,
e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas
as informações eventualmente solicitadas;

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do serviço;

d) Entregar os itens em até 02 (duas) horas antes do início do evento;

 

e) Fazer constar, nos produtos solicitados, a data de validade legível, devendo, ainda,
ser entregues em perfeito estado, apresentando ótima aparência, consistência, odor,
cor, textura e sabor característicos;

 

f) Fornecer os produtos em embalagens apropriadas à especificidade de cada item a
fim de que não se danifiquem durante o transporte até as dependências ou outro local
designado pela CONTRATADA;

 

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

 

h) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;

 

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

 

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

 

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

 

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

 

19 - DA PUBLICIDADE.

 

19.1.         O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata
de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto
n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.

 

20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

 

20.1.       Os itens deverão ser entregues no endereço informado na respectiva
Ordem de Fornecimento (na Sede do TRE/AL ou Fórum Eleitoral ou espaço
predeterminado), que será enviado à contratada através de e-mail, fax ou outro meio
que comprove o seu recebimento, com antecedência de 10 (dez) dias do evento.

 

20.1.1. Sede do TRE/AL: Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP: 57051-090
e/ou Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro, nº 3.847 - Gruta de Lourdes, CEP.:
57052-405.

 

20.2.         Os itens deverão ser entregues em até 02 (duas) horas antes do início do
evento.

 

20.3.         O serviço será recebido:

 

a)    provisoriamente, assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior
verificação da conformidade com as especificações; e

 

b)    definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do material, realização
dos serviços e consequente aceitação.
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20.4.         No caso de consideradas insatisfatórias as condições do objeto recebido
provisoriamente ou as embalagens apresentarem defeitos ou violações, será lavrado
Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto
ser recolhido e substituído, quando for possível.

 

20.4.1. Após a notificação à contratada, o prazo decorrido até então será
desconsiderado, iniciando-se nova contagem tão logo sanada a situação.

 

20.4.2.            O fornecedor terá prazo de 01 (uma) hora, caso o tempo definido no
subitem 18.2. não tenha se encerrado, para providenciar a substituição do material, a
partir da comunicação oficial feita pelo gestor do contrato, sem qualquer custo
adicional para o TRE/AL.

 

20.4.2.1. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a contratada
incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas neste
Edital, no Termo de Referência e no Instrumento Contratual.

 

20.4.3.            O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução
e dar-se-á se satisfeitas as seguintes condições:

 

20.4.3.1. Material embalado, acondicionado e identificado de acordo com a
Especificação Técnica;

 

20.4.3.2. Quantidades em conformidade com o estabelecido na Ordem de
Fornecimento;

 

20.4.3.3. Entregar no prazo, local e horários previstos neste Edital.

 

20.4.4. O recebimento definitivo dar-se-á:

 

20.4.4.1. Após verificação física que constate a integridade do produto;

 

20.4.4.2. Após verificação da conformidade com as quantidades e especificações
constantes no Termo de Referência e/ou com amostra aprovada.
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20.4.4.3. Após arrumação no local de realização do serviço, que estará a cargo da
contratada, bem como a apresentação em suportes apropriados, acrescentando-se
material descartável para servir aos participantes.

 

20.4.4.4. Após a finalização dos serviços, a contratada fica obrigada a recolher o
material utilizado, assim como manter o local limpo.

 

20.4.5. O recebimento definitivo não deverá exceder o prazo de 01 (um) dia útil, a
contar do recebimento provisório.

 

20.4.6.            Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de
Recebimento Definitivo, assinado por Comissão ou Servidor designado.

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

 

21.1.         O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.

 

21.2.         Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados
à Administração e das cabíveis cominações legais.

 

21.3.         As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.

 

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

 

                   a) Advertência, em virtude do descumprimento de obrigações de pequena
monta, podendo a Administração, no caso de haver o cometimento reiterado das faltas

Edital 1 (0653190)         SEI 0008362-23.2019.6.02.8000 / pg. 235



ensejadoras desta sanção, aplicar outras mais severas;

 

                   b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze
por cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na
sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do Contrato;

 

                   c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral da
contratação, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das
obrigações assumidas.

 

21.4.1.          As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por
cento) do valor total da contratação.

 

21.4.2.          As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.

 

21.4.3.        Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

 

21.4.4.      Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública.

 

21.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

 

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

 

21.5.         O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

 

21.6.         Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
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competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos comprovados.

 

21.7.         O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa
por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua
ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

 

21.8.       Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

 

21.9.         Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

 

21.10.       O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

 

21.11.       O período de atraso será contado em dias corridos.

 

21.12.       No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo,
o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

 

21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

 

21.13.       Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.
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21.14.       Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

 

22- DO PAGAMENTO.

 

22.1.         O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para
acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos
Fiscais e Previdenciários.

 

22.2.         A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um
prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.

 

22.3.         Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

 

22.4.         Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

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

 

22.6.         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.

 

22.7.       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;
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VP = Valor da parcela a ser paga;

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

 

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644

         365                             365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

 

23.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2020, PTRES 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da
Despesa nº 339039 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

 

23.2.        As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.

 

24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

 

24.1.           Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

24.2.              Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

24.3.              Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

24.4.         No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

24.5.         A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

24.6.         As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.
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24.7.              Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.8.         Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administração.

24.9.              O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

24.10.       Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

24.11.     Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

 

24.12.    Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no TRE/AL.

 

24.13.    O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

 

24.14.    Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

24.15.    O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.13, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

24.14.     Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO I-A- Planilha de Valor Máximo Estimado;
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ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

 

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

 

Maceió/AL, 04 de fevereiro de 2020.

 

 

Ingrid Pereira de Lima Araújo

                                        Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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ANEXO I
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Item Descrição da
Atividade

Valor
Unitário

Estimado
por pessoa

(R$)

Quantidade
Estimada de

Fornecimento
Anual

Valor Total
Estimado Anual

(R$)

1
Fornecimento
de lanche –
Coffee Break

 

12 eventos
x100

pessoas =
1.200 lanches

 

TOTAL (valor por extenso)  

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. OBJETO

 

O presente termo tem como objeto a contratação de serviços, mediante sistema de
registro de preços, por intermédio de empresa especializada, para fornecimento, sob
demanda, de alimentação (tipo lanches), neste compreendidos gêneros alimentícios
prontos, industrializados, in natura e bebidas, destinados à realização de eventos, tais
como palestras, reuniões e cursos propostos aos servidores deste Regional,
promovidos pela Comissão do Programa Mais Qualidade de Vida deste Tribunal. Tais
eventos deverão ocorrer em conformidade com planejamento anual a ser apresentado
pela referida Comissão até o dia 10 de dezembro de cada ano-calendário, para início de
execução no ano de exercício subsequente, sendo tais eventos realizados nas
dependências da Sede, Fórum Eleitoral ou espaço pré-determinado, conforme
especificações constantes neste Termo de Referência.

 

 

2. DA

JUSTIFICATIVA
2. A Resolução TRE/AL nº 15.817/2017 dispôs sobre a concessão de lanches

aos servidores, membros e outros participantes de eventos de capacitação
promovidos por este Tribunal, desde que preenchidos os critérios
constantes na referida Resolução. O Programa Mais Qualidade de Vida do
TRE/AL, que tem como finalidade de um de seus projetos a promoção do
bem estar e saúde do servidor (em conformidade com os preceitos
constantes na Resolução CNJ nº 207/2015), aliado aos interesses e objetivos
Institucionais deste Tribunal Regional Eleitoral de promoção do
desenvolvimento do Capital humano, como princípio essencial à garantia da
eficiência na realização da atividade de fim, vem realizando eventos, ao longo
de cada ano, destinados a promover a integração, melhoria da saúde mental
e bem estar dos servidores, bem como a otimização da satisfação do Clima
organizacional, atendendo, dessarte, ao consignado no Art. 3º da Resolução
TRE/AL retromencionada.

 

Edital 1 (0653190)         SEI 0008362-23.2019.6.02.8000 / pg. 243



3. DO REGIME DE EXECUÇÃO
3. O regime de execução dos serviços será o de empreitada por preço unitário,

sendo fornecidos por demanda (mediante solicitação), com uma quantidade
mínima de contratação de lanche para 70 (setenta) pessoas em 05 (cinco)
eventos.

4. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
4. ITEM 1 - FORNECIMENTO DE LANCHE. As seguintes disposições aplicam-se à

execução dos serviços de lanche:
1. Fornecimento de até 1200 (Mil e duzentos) lanches por ano para os

servidores e membros participantes de eventos, cursos, palestras,
reuniões e seminários promovidos pelo Programa Mais Qualidade de
Vida do TRE/AL ao término de cada evento, compreendendo:

 

Item Descrição Quantidade
 por ano

Valor por
Pessoa

01 Bebidas: sucos de frutas, natural ou polpa, 12 eventos
x100  

 

servidas em jarras de 2L, conforme
sugestões abaixo: sucos (mínimo 2
tipos - polpa ou naturais) sucos de

frutas(laranja, limão, uva),
polpas(acerola, caju, manga, abacaxi,
abacaxi com hortelã, uva, maracujá,

mangaba, cajá, pitanga, pinha, goiaba e
graviola).

refrigerantes: tipo cola e guaraná,
normal e zero(mínimo de 2 tipos).

Salgados variados finos, conforme
sugestões abaixo: quiches(queijo,
lorraine, tomate seco, alho poró e
peru), folhados(frango, presunto e
queijo); pastéis de forno(queijo e

carne), empadas(camarão, queijo e
palmito), croissants(queijo, queijo e

presunto), coxinha de galinha e bolinho
de bacalhau, mini sanduíches

(mistinhos, hot-dogs, naturais)

Doces variados finos e/ou folhados
e/ou recheados, conforme sugestões
abaixo: brigadeiro, bem casado, pastel

de nata, queijadinha, folhado de
goiaba, croissant de chocolate, trufa

de chocolate, trufa de amêndoas, olho
de sogra, surpresa de uva, tortinha de

pessoas =
1.200
lanches
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limão e tortinha três sabores

Bolos regionais e/ou finos e/ou e
tortas, conforme sugestões abaixo:
laranja com ou sem cobertura, milho,

laranja com ou sem cobertura,
mandioca, macaxeira, tapioca, o Souza
Leão, fubá, inglês, rolo com goiabada,

banana com ou sem cobertura, de
frutas com ou sem cobertura, bolo de

chocolate com ou sem cobertura,
cenoura com ou sem cobertura,

chocolate,

bolo sem adição de açúcar sabor
laranja; bolo sem adição de açúcar sabor
chocolate, torta alemã, torta de abacaxi,
torta de chocolate, torta de doce de leite,
torta de maracujá, cheesecake de goiaba e
cheesecake de frutas vermelhas.

Petit four variados, conforme
sugestões abaixo: sequilhos variados,

bolo de goma

 

 

 

4.1.2. Quantitativo por pessoa: 600ml de bebidas (300ml de suco e 300ml de
refrigerante), 10 salgados (2 a 3 tipos) e 5 doces (2 tipos), 2 fatias de bolo por pessoa
e 1 fatia de torta, 100g de petit four porpessoa.

4.1.3. A estimativa levou em conta a média de 12 (doze) eventos realizadas por ano,
com a participação de cerca de 100 (cem) pessoas porevento.

 

 

5. PRAZO DE ENTREGA
5. Os itens deverão ser entregues no endereço informado na respectiva Ordem

de Fornecimento (na Sede do TRE/AL ou Fórum Eleitoral ou espaço pré-
determinado), que será enviado à contratada através de e-mail, fax ou outro
meio que comprove o seu recebimento, com antecedência de 10 (dez) dias.

1. Sede do TRE/AL: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol, CEP.: 57.051-
090 e/ou Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro, nº 3.847, Gruta
de Lourdes, CEP.: 57052-405.

5. Os itens deverão ser entregues em até 02 (duas) horas antes do início do
evento;

5. Os produtos solicitados conterão a data de validade legível e serão entregues
em perfeito estado, apresentando ótima aparência, consistência, odor, cor,
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textura e sabor característicos.
5. Os produtos deverão ser entregues em embalagens apropriadas à

especificidade de cada item a fim de que não se danifiquem durante o
transporte até as dependências ou outro local designado pela CONTRATADA.

 

 

6. DA ORDEM DE SERVIÇO

A Ordem de Serviço (OS) será enviada à CONTRATADA via fax ou e-mail, com
antecedência mínima de 10 (dez) dias da data do evento, devendo estes meios de
contato ser informados na Proposta Comercial apresentada no certame licitatório.

7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DO INÍCIO DA EXECUÇÃO
7. O prazo da vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir

da data de sua assinatura.
7. O Contrato poderá ser prorrogado e o valor contratado será reajustável,

observando-se os normativos de regência.
7. A contratada deverá estar apta a iniciar o fornecimento no 5º (quinto) dia útil

seguinte ao da assinatura do Instrumento contratual.

 

8. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
8. Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento do

objeto desta contratação será realizado da seguinte forma:

 

1. Provisoriamente, assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior
verificação da conformidade com as especificações;

2.  Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do material,
realização dos serviços e consequente aceitação.

8. No caso de consideradas insatisfatórias as condições do objeto recebido
provisoriamente ou as embalagens apresentarem defeitos ou violações, será
lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo
o produto ser recolhido e substituído, quando for possível.

1. Após a notificação à contratada, o prazo decorrido até então será
desconsiderado, iniciando-se nova contagem tão logo sanada a situação.

 

1. O fornecedor terá prazo de 01 (uma) hora, caso o tempo definido no subitem 5.2
deste Termo não tenha se encerrado, para providenciar a substituição do material,
a partir da comunicação oficial feita pelo gestor do contrato, sem qualquer custo
adicional para o TRE/AL.

1. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a contratada
incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas
no Edital, no Termo de Referência e no Instrumento Contratual.

2. O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil a
ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução e dar-se-á se
satisfeitas as seguintes condições:

1. Material embalado, acondicionado e identificado de acordo com a
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Especificação Técnica;
2. Quantidades em conformidade com o estabelecido na Ordem de

Fornecimento;
3. Entregar no prazo, local e horários previstos neste Termo de Referência.

3. O recebimento definitivo dar-se-á:
1. Após verificação física que constate a integridade do produto;
2. Após verificação da conformidade com as quantidades e especificações

constantes no Termo de Referência e/ou com amostra aprovada.
3. Após arrumação no local de realização do serviço, que estará a cargo da

contratada, bem como a apresentação em suportes apropriados,
acrescentando-se material descartável para servir aos participantes.

4. Após a finalização dos serviços, a contratada fica obrigada a recolher o
material utilizado, assim como manter o local limpo.

4. O recebimento definitivo não deverá exceder o prazo de 01 (um) dia útil, a contar
do recebimento provisório.

5. Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de Recebimento
Definitivo, assinado por Comissão ou Servidor designado.

 

9. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
9. Nos termos do artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, a responsabilidade pela

gestão desta contratação ficará a cargo do Programa Mais Qualidade de
Vida, através do servidor que ocupa a função de Assistente de Planejamento
e Gestão da SGP, que também será responsável pelo recebimento e atesto
do documento de cobrança.

9. As atribuições do gestor e do fiscal do contrato estão definidas na Resolução
TRE/AL nº 15.787, de 15/02/2017 .

9. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da
integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua
competência.

9. - Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por
parte da contratada, o titular da fiscalização deverá, de imediato, comunicar
por escrito ao órgão de administração do contratante, que tomará as
providências para que se apliquem as sanções previstas na lei, no Edital,
Termo de Referência e na Minuta de Contrato, sob pena de responsabilidade
solidária pelos danos causados por sua omissão.

 

Maceió, 25 de outubro de 2019.

 

 

 

ANEXO I-A

 

 

PLANILHA DE VALOR MÁXIMO ESTIMADO

Edital 1 (0653190)         SEI 0008362-23.2019.6.02.8000 / pg. 247



ITEM MATERIAL UNIDADE

 

QUANT.

 

PEDIDO
MÍNIMO

VALOR

MÁXIMO

UNITÁRIO

ESTIMADO

(R$)

CATMAT

01
Fornecimento de lanche -
Coffee Break, conforme

especificações do Anexo I
deste Edital.

unidade 1.200
lanches

350
lanches 22,85 3697
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ANEXO II

 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

 

Dados da Empresa:

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

Dados do Representante da Empresa:

Nome  
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Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa

Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa:

Nome  

Cargo  
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Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

 

Empresa optante pelo SIMPLES?             (   ) Sim                      (   ) Não        

 

ANEXO III

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2020

 

Processo nº 0008362-23.2019.6.02.8000

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 01/2020

 

 

MINUTA

 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu
de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu
Presidente, Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da
Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06,
residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela
empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada
por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais abaixo
relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão
Eletrônico nº 01/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais
aplicáveis.

 

Edital 1 (0653190)         SEI 0008362-23.2019.6.02.8000 / pg. 251



ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID.
QUANT.
TOTAL

REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

       

 

1 – DO OBJETO.

 

1.1.           A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo,
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2020:

 

1.2.  
Relação
dos
licitantes
que
aceitaram
cotar

seus bens em valor igual ao do vencedor do certame para formação de cadastro de
reserva, caso haja cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no
subitem 14.12 do edital do PE nº XX/2020:

 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

    

    

 

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

 

2.1.           O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.

 

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

 

3.1.         O prazo máximo para o fornecimento dos lanches será de até 02 (duas)
horas antes do início do evento.
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4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

 

4.1.           São obrigações do Órgão Gerenciador:

 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) 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;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

 

4.2.        São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:

 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições do processo de venda;

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

 

5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA

 

5.1. São obrigações do detentor da Ata:
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a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a
presente Ata.

 

5.2. São, ainda, obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

 

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão,
e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas
as informações eventualmente solicitadas;

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do serviço;

d) Entregar os itens em até 02 (duas) horas antes do início do evento;

 

e) Fazer constar, nos produtos solicitados, a data de validade legível, devendo, ainda,
ser entregues em perfeito estado, apresentando ótima aparência, consistência, odor,
cor, textura e sabor característicos;

 

f) Fornecer os produtos em embalagens apropriadas à especificidade de cada item a
fim de que não se danifiquem durante o transporte até as dependências ou outro local
designado pela CONTRATADA;

 

g) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL. Serão considerados válidos todos os expedientes enviados por
e-mail ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;
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h) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;

 

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

 

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

 

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

 

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

 

6 - DO PAGAMENTO.

 

6.1.            O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para
acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos
Fiscais e Previdenciários.

 

6.2.            A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um
prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.

 

6.3.           Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

 

6.4.            Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

6.5.            O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
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6.6.            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)                  I= (6/100)           I = 0,0001644

         365                             365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

 

7.1.         Os itens deverão ser entregues no endereço informado na respectiva
Ordem de Fornecimento (na Sede do TRE/AL ou Fórum Eleitoral ou espaço
predeterminado), que será enviado à contratada através de e-mail, fax ou outro meio
que comprove o seu recebimento, com antecedência de 10 (dez) dias do evento.

 

7.1.1. Sede do TRE/AL: Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP.: 57051-090
e/ou Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro, nº 3.847 - Gruta de Lourdes, CEP.:
57052-405.

 

7.2.            Os itens deverão ser entregues em até 02 (duas) horas antes do início do
evento.
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7.3.            O serviço será recebido:

 

a)    provisoriamente, assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior
verificação da conformidade com as especificações; e

 

b)    definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do material, realização
dos serviços e consequente aceitação.

 

7.4.            No caso de consideradas insatisfatórias as condições do objeto recebido
provisoriamente ou as embalagens apresentarem defeitos ou violações, será lavrado
Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto
ser recolhido e substituído, quando for possível.

 

7.4.1. Após a notificação à contratada, o prazo decorrido até então será
desconsiderado, iniciando-se nova contagem tão logo sanada a situação.

 

7.4.2.   O fornecedor terá prazo de 01 (uma) hora para providenciar a substituição do
material, a partir da comunicação oficial feita pelo gestor do contrato, sem qualquer
custo adicional para o TRE/AL.

 

7.4.2.1. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a contratada
incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas neste
Edital, no Termo de Referência e no Instrumento Contratual.

 

7.4.3.   O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a responsabilidade
civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução e dar-se-á se
satisfeitas as seguintes condições:

 

7.4.3.1. Material embalado, acondicionado e identificado de acordo com a
Especificação Técnica;

 

7.4.3.2. Quantidades em conformidade com o estabelecido na Ordem de
Fornecimento;

 

7.4.3.3. Entregar no prazo, local e horários previstos neste Edital.
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7.4.4. O recebimento definitivo dar-se-á:

 

7.4.4.1. Após verificação física que constate a integridade do produto;

 

7.4.4.2. Após verificação da conformidade com as quantidades e especificações
constantes no Termo de Referência e/ou com amostra aprovada.

 

7.4.4.3. Após arrumação no local de realização do serviço, que estará a cargo da
contratada, bem como a apresentação em suportes apropriados, acrescentando-se
material descartável para servir aos participantes.

 

7.4.4.4. Após a finalização dos serviços, a contratada fica obrigada a recolher o
material utilizado, assim como manter o local limpo.

 

7.4.5. O recebimento definitivo não deverá exceder o prazo de 01 (um) dia útil, a
contar do recebimento provisório.

 

7.4.6.   Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de
Recebimento Definitivo, assinado por Comissão ou Servidor designado.

 

8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

 

8.1.            O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.

 

8.2.            Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados
à Administração e das cabíveis cominações legais.
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8.3.            As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.

 

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

 

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

 

                   b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze
por cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na
sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do Contrato;

 

                   c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral da
contratação, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das
obrigações assumidas.

 

8.4.1.            As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por
cento) do valor total da contratação.

 

8.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.

 

8.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

 

8.4.4.        Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública.

 

8.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.
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8.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

 

8.5.            O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

 

8.6.            Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos comprovados.

 

8.7.    O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

 

8.8.         Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

 

8.9.            Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

 

8.10.         O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

 

8.11.         O período de atraso será contado em dias corridos.

 

8.12.         No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo,
o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
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8.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

 

8.13.         Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

 

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

 

9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

 

9.1.       É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666,
de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013,
atualizado pelo Decreto nº 9.488/2018.

 

10 - DA PUBLICAÇÃO.

 

10.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

 

 

11 – DO FORO.

 

11.1.       Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado
de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas vias
de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.
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Maceió, XX de XXXX de 2020.

 

Pelo TRE/AL:

 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

Presidente

 

Pela Empresa:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020

 

PROCESSO Nº: 0008362-23.2019.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 19 de fevereiro de 2020

                 Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF).

Local: www.comprasnet.gov.br

 

                   O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção
de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de serviços
para fornecimento de lanches, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração.

 

                   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de
06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006,
e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19
de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste
Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e
demais exigências deste Edital e seus anexos.
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1 - DO OBJETO.

 

1.1.            O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços para
fornecimento de lanches, conforme especificações descritas neste edital e seus
anexos.

 

2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.

 

2.1.         O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.

 

2.2.            A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade
estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.

 

2.3.            A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida,
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

 

2.3.1.  O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada a
licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado ou,
após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, igualando
ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação.

 

3 - DO PRAZO DE ENTREGA.

 

3.1.         O prazo máximo para o fornecimento dos lanches será de até 02 (duas)
horas antes do início do evento.

 

4 - DA PARTICIPAÇÃO.

 

4.1.           Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a
todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
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4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

 

4.2.  Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123,
de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

a. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;

b. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
c. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
d. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
e.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de

dissolução ou liquidação;
f. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da
área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução
nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art.
1º da Resolução 229/2016-CNJ).

4.4.            Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49;

a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no
certame;

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e
não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de
aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução
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Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento
de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado
da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

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

 

5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

 

5.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a
participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma
eletrônica.

5. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal,
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.

5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
ainda que por terceiros.

5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros
tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.

 

6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta
com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para
abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de
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envio dessa documentação.

6.2.  O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos
neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.

6.3.  Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados
constantes dos sistemas.

6.4.  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006.

6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a
sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de
negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão.

6.6.  Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a
proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

6.7.  Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as
propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos
procedimentos de negociação e julgamento da proposta.

6.8.  Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor
classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso
público após o encerramento do envio de lances.

 

7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor unitário do serviço ofertado;

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação
constante no Anexo I;

7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7. .  Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que
incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

7.   Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão
de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear
qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar
da data de sua apresentação.

7.   Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações
públicas.

1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por
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parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da
União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências:
assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato
cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE
LANCES.

 

8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.

8.   O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

8.   Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.

 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado.

 

8.6.    Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8. . O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a
vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3)
segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os
respectivos lances.

8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa
“aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos,
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com lance final e fechado.

8.10.         A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos.
Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances,
após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.11.         Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

8.12.         Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13.             Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance
fechado atender às exigências de habilitação.

8.          Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens
anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser
comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia;

1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.

8.         Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.         Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em
tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

8. .         No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva
do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a
recepção dos lances.

8. .         Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por
tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada
somente após decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo
Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

8.          O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido
neste Edital e seus anexos.

8.20.         Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de
sua proposta.

8.21.         A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios
de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto
e fechado.
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8.22.         Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no pais;

8.22.2. por empresas brasileiras;

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.          Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema
eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.          Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a
negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos
complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste
Edital e já apresentados.

8. .         Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

9. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada
em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em
relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos,
observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do
Decreto n.º 10.024/2019. 

9.   O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir, na sua
proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176 da Instrução
Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art. 184, inciso V, sob
pena de desclassificação.

9. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar preço final
superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que
apresentar preço manifestamente inexequível.

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão disponíveis no
Anexo II, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.

 

9.3.1.1. Os preços máximos são fixados em relação ao valor total do item ofertado.
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1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os
indícios que fundamentam a suspeita.

 

9.   Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente
poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e
quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

 

9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2
(duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação
escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita
pelo Pregoeiro.

1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os
que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo,
tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo
de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se
for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu
ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

9.7. Também deverão ser encaminhados pelo sistema, quando solicitado pelo
pregoeiro, no prazo de 2 (duas) horas, a partir da solicitação, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência,
número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II.

 

9.8.         Também deverá ser encaminhada pelo licitante, quando solicitado pelo
pregoeiro, a planilha constante no Anexo I-A devidamente preenchida.

 

9.   Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.

9.          Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

9.          Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor,

Edital 1 (0653190)         SEI 0008362-23.2019.6.02.8000 / pg. 270



conforme disposto no item 8.24.

9.12.         Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

10 – DA HABILITAÇÃO.

 

10. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

1. SICAF;
2. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
10. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também

de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que
prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de
improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público,
inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de
Ocorrências Impeditivas Indiretas.

2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.

3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

10.3.         Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

10.         No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual
ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da
proposta subsequente.

10. .         Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes
será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos em
relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação
econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa
SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições
exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para
recebimento das propostas;

10. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do
SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva
documentação atualizada.
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11. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se
a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43,
§3º, do Decreto 10.024, de 2019.

10.6.  Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já
apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via
sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

10.7.         Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando
houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

 

10.         Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

10.         Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da
matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

 

1. . Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

10.       Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos
termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitação:

10.10.1. Habilitação jurídica:

a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação
da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada
- EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado
na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de
seus administradores;

d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no
Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;
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e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de
02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do
Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452,
de 1º de maio de 1943;

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;

f) prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao
objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda
Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das
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demonstrações contábeis do último exercício.

 

1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não
impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
do edital.

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.

 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá
ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida
pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior
acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste
Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de
classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra licitante com alguma
restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo
para regularização.

2. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o
Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para
a continuidade da mesma.

3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não
apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em
outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação
cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do
item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s)
seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

10.       Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

11.         A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema
eletrônico e deverá:

a. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e
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as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
b. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,

para fins de pagamento;
c. conter a descrição dos itens que compõe o lote único ofertado;
d. conter o preço unitário e  total dos itens ofertado.
k.         A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual
sanção à Contratada, se for o caso.

11.3.         Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca,
modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.         Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei
nº 8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão
os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores
expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.         A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste
Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza
o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

 

11. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que
estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 

11.         As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

 

12 - DOS RECURSOS.

 

12. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo
próprio do sistema.

12.          Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade
e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não
o recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas
verificará as condições de admissibilidade do recurso.

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer
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importará a decadência desse direito.

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de
três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também
pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.

12.         O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de
aproveitamento.

12.4.         Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.

 

13.1.         A sessão pública poderá ser reaberta:

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão
pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2.         Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

 

14.         Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2.         A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço
discriminado no item 24.13 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14. .         Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis
contados da data de recebimento da impugnação.

14.         Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização
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do certame.
14.         Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão

ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada
para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br.

14.6.         O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois
dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios
formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.         As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
previstos no certame.

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e
deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

14.8.         As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração..

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.

 

15.1.       Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no
Decreto nº 7.892/2013.

 

16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
E DA CONTRATAÇÃO.

 

16.1.       O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato
do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente,
após a regular decisão dos recursos apresentados.

 

16.2.         Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

 

16.3.         Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para
assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no
subitem 16.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
administração.

 

16.3.1.            O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o
item anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como
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previsto no art. 26 do decreto acima citado.

 

16.3.2.          O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços
assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da
convocação para assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art.
64 da Lei n. 8.666/1993.

 

16.4.       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.

 

16.5.       A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.

 

16.6.       A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas
no item 16.12 deste edital, bem como às do art. 28 do Decreto n. 5.450/2005.

 

16.7.       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.

 

16.8.       Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o
seu recebimento.

 

16.9.       A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para
a autoridade competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante,
decidindo acerca da aceitabilidade ou não da justificativa.

 

16.10.       Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não
seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo
normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.

 

16.11.     Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
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alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º
do Decreto nº 7.892/2013.

 

16.12.     O registro do fornecedor será cancelado quando:

 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

 

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

 

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

 

d) 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.

 

16.12.1.    O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “b” e
“d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador,
assegurado o contraditório e a ampla defesa.

 

16.12.2.    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:

 

a) por razão de interesse público; ou

 

b) a pedido do fornecedor.

 

16.13.     O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e
escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais.

 

16.13.1.        O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
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16.14.       O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e
encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de
48 (quarenta e oito) horas a partir da solicitação das mesmas.

 

16.15.     A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado
do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as
demais regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013.

 

16.16.     As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15
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.

 

16.17.     O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não
poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na
ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes,
independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

 

17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

 

17.1.         São obrigações do Órgão Gerenciador:

 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

 

b) 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;

 

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;
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d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

 

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

 

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

 

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15.

 

17.2.       São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:

 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições do processo de venda;

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

 

18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

 

18.1.       São obrigações do detentor da Ata:

 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;

 

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

 

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código de
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Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

 

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a
presente Ata, conforme item 16.15.

 

18.2.       São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão,
e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas
as informações eventualmente solicitadas;

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do serviço;

d) Entregar os itens em até 02 (duas) horas antes do início do evento;

 

e) Fazer constar, nos produtos solicitados, a data de validade legível, devendo, ainda,
ser entregues em perfeito estado, apresentando ótima aparência, consistência, odor,
cor, textura e sabor característicos;

 

f) Fornecer os produtos em embalagens apropriadas à especificidade de cada item a
fim de que não se danifiquem durante o transporte até as dependências ou outro local
designado pela CONTRATADA;

 

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

 

h) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;

 

i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à
natureza do objeto da contratação;
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j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS,
FGTS e Fazenda Municipal ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular;

 

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

 

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

 

19 - DA PUBLICIDADE.

 

19.1.         O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no
Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata
de registro de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto
n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93.

 

20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

 

20.1.       Os itens deverão ser entregues no endereço informado na respectiva
Ordem de Fornecimento (na Sede do TRE/AL ou Fórum Eleitoral ou espaço
predeterminado), que será enviado à contratada através de e-mail, fax ou outro meio
que comprove o seu recebimento, com antecedência de 10 (dez) dias do evento.

 

20.1.1. Sede do TRE/AL: Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP: 57051-090
e/ou Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro, nº 3.847 - Gruta de Lourdes, CEP.:
57052-405.

 

20.2.         Os itens deverão ser entregues em até 02 (duas) horas antes do início do
evento.

 

20.3.         O serviço será recebido:

 

a)    provisoriamente, assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior
verificação da conformidade com as especificações; e
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b)    definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do material, realização
dos serviços e consequente aceitação.

 

20.4.         No caso de consideradas insatisfatórias as condições do objeto recebido
provisoriamente ou as embalagens apresentarem defeitos ou violações, será lavrado
Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto
ser recolhido e substituído, quando for possível.

 

20.4.1. Após a notificação à contratada, o prazo decorrido até então será
desconsiderado, iniciando-se nova contagem tão logo sanada a situação.

 

20.4.2.            O fornecedor terá prazo de 01 (uma) hora, caso o tempo definido no
subitem 18.2. não tenha se encerrado, para providenciar a substituição do material, a
partir da comunicação oficial feita pelo gestor do contrato, sem qualquer custo
adicional para o TRE/AL.

 

20.4.2.1. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a contratada
incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas neste
Edital, no Termo de Referência e no Instrumento Contratual.

 

20.4.3.            O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução
e dar-se-á se satisfeitas as seguintes condições:

 

20.4.3.1. Material embalado, acondicionado e identificado de acordo com a
Especificação Técnica;

 

20.4.3.2. Quantidades em conformidade com o estabelecido na Ordem de
Fornecimento;

 

20.4.3.3. Entregar no prazo, local e horários previstos neste Edital.

 

20.4.4. O recebimento definitivo dar-se-á:
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20.4.4.1. Após verificação física que constate a integridade do produto;

 

20.4.4.2. Após verificação da conformidade com as quantidades e especificações
constantes no Termo de Referência e/ou com amostra aprovada.

 

20.4.4.3. Após arrumação no local de realização do serviço, que estará a cargo da
contratada, bem como a apresentação em suportes apropriados, acrescentando-se
material descartável para servir aos participantes.

 

20.4.4.4. Após a finalização dos serviços, a contratada fica obrigada a recolher o
material utilizado, assim como manter o local limpo.

 

20.4.5. O recebimento definitivo não deverá exceder o prazo de 01 (um) dia útil, a
contar do recebimento provisório.

 

20.4.6.            Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de
Recebimento Definitivo, assinado por Comissão ou Servidor designado.

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

 

21.1.         O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.

 

21.2.         Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados
à Administração e das cabíveis cominações legais.

 

21.3.         As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.
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21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

 

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

 

                   b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze
por cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na
sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do Contrato;

 

                   c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral da
contratação, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das
obrigações assumidas.

 

21.4.1.          As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por
cento) do valor total da contratação.

 

21.4.2.          As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.

 

21.4.3.        Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

 

21.4.4.      Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública.

 

21.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

 

21.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.
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21.5.         O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

 

21.6.         Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos comprovados.

 

21.7.         O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa
por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua
ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

 

21.8.       Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

 

21.9.         Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

 

21.10.       O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

 

21.11.       O período de atraso será contado em dias corridos.

 

21.12.       No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo,
o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

 

21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.
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21.13.       Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

 

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

 

22- DO PAGAMENTO.

 

22.1.         O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para
acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos
Fiscais e Previdenciários.

 

22.2.         A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um
prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.

 

22.3.         Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

 

22.4.         Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

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

 

22.6.         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.

 

22.7.       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:
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EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

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

VP = Valor da parcela a ser paga;

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

 

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644

         365                             365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

23 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

 

23.1.     As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2020, PTRES 084621 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da
Despesa nº 339039 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica).

 

23.2.        As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das
dotações orçamentárias respectivas.

 

24 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

 

24.1.           Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

24.2.              Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro. 

24.3.              Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

24.4.         No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

Edital 1 (0653190)         SEI 0008362-23.2019.6.02.8000 / pg. 289



24.5.         A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

24.6.         As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor
da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o
interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

24.7.              Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por
esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

24.8.         Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-
se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente na Administração.

24.9.              O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o
afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados
os princípios da isonomia e do interesse público.

24.10.       Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

24.11.     Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

 

24.12.    Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente no TRE/AL.

 

24.13.    O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765.

 

24.14.    Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.

 

24.15.    O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.13, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.
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24.14.     Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO I-A- Planilha de Valor Máximo Estimado;

ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

 

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

 

Maceió/AL, 04 de fevereiro de 2020.

 

 

Ingrid Pereira de Lima Araújo

                                        Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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Item Descrição da
Atividade

Valor
Unitário

Estimado
por pessoa

(R$)

Quantidade
Estimada de

Fornecimento
Anual

Valor Total
Estimado Anual

(R$)

1
Fornecimento
de lanche –
Coffee Break

 

12 eventos
x100

pessoas =
1.200 lanches

 

TOTAL (valor por extenso)  

 

 

ANEXO I

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. OBJETO

 

O presente termo tem como objeto a contratação de serviços, mediante sistema de
registro de preços, por intermédio de empresa especializada, para fornecimento, sob
demanda, de alimentação (tipo lanches), neste compreendidos gêneros alimentícios
prontos, industrializados, in natura e bebidas, destinados à realização de eventos, tais
como palestras, reuniões e cursos propostos aos servidores deste Regional,
promovidos pela Comissão do Programa Mais Qualidade de Vida deste Tribunal. Tais
eventos deverão ocorrer em conformidade com planejamento anual a ser apresentado
pela referida Comissão até o dia 10 de dezembro de cada ano-calendário, para início de
execução no ano de exercício subsequente, sendo tais eventos realizados nas
dependências da Sede, Fórum Eleitoral ou espaço pré-determinado, conforme
especificações constantes neste Termo de Referência.

 

 

2. DA

JUSTIFICATIVA
2. A Resolução TRE/AL nº 15.817/2017 dispôs sobre a concessão de lanches

aos servidores, membros e outros participantes de eventos de capacitação
promovidos por este Tribunal, desde que preenchidos os critérios
constantes na referida Resolução. O Programa Mais Qualidade de Vida do
TRE/AL, que tem como finalidade de um de seus projetos a promoção do
bem estar e saúde do servidor (em conformidade com os preceitos
constantes na Resolução CNJ nº 207/2015), aliado aos interesses e objetivos
Institucionais deste Tribunal Regional Eleitoral de promoção do
desenvolvimento do Capital humano, como princípio essencial à garantia da
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eficiência na realização da atividade de fim, vem realizando eventos, ao longo
de cada ano, destinados a promover a integração, melhoria da saúde mental
e bem estar dos servidores, bem como a otimização da satisfação do Clima
organizacional, atendendo, dessarte, ao consignado no Art. 3º da Resolução
TRE/AL retromencionada.

 

3. DO REGIME DE EXECUÇÃO
3. O regime de execução dos serviços será o de empreitada por preço unitário,

sendo fornecidos por demanda (mediante solicitação), com uma quantidade
mínima de contratação de lanche para 70 (setenta) pessoas em 05 (cinco)
eventos.

4. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO
4. ITEM 1 - FORNECIMENTO DE LANCHE. As seguintes disposições aplicam-se à

execução dos serviços de lanche:
1. Fornecimento de até 1200 (Mil e duzentos) lanches por ano para os

servidores e membros participantes de eventos, cursos, palestras,
reuniões e seminários promovidos pelo Programa Mais Qualidade de
Vida do TRE/AL ao término de cada evento, compreendendo:

 

Item Descrição Quantidade
 por ano

Valor por
Pessoa

01 Bebidas: sucos de frutas, natural ou polpa, 12 eventos
x100  

servidas em jarras de 2L, conforme
sugestões abaixo: sucos (mínimo 2
tipos - polpa ou naturais) sucos de

frutas(laranja, limão, uva),
polpas(acerola, caju, manga, abacaxi,
abacaxi com hortelã, uva, maracujá,

mangaba, cajá, pitanga, pinha, goiaba e
graviola).

refrigerantes: tipo cola e guaraná,
normal e zero(mínimo de 2 tipos).

Salgados variados finos, conforme
sugestões abaixo: quiches(queijo,
lorraine, tomate seco, alho poró e
peru), folhados(frango, presunto e
queijo); pastéis de forno(queijo e

carne), empadas(camarão, queijo e
palmito), croissants(queijo, queijo e

presunto), coxinha de galinha e bolinho
de bacalhau, mini sanduíches

(mistinhos, hot-dogs, naturais)

Edital 1 (0653190)         SEI 0008362-23.2019.6.02.8000 / pg. 294



 

Doces variados finos e/ou folhados
e/ou recheados, conforme sugestões
abaixo: brigadeiro, bem casado, pastel

de nata, queijadinha, folhado de
goiaba, croissant de chocolate, trufa

de chocolate, trufa de amêndoas, olho
de sogra, surpresa de uva, tortinha de

limão e tortinha três sabores

Bolos regionais e/ou finos e/ou e
tortas, conforme sugestões abaixo:
laranja com ou sem cobertura, milho,

laranja com ou sem cobertura,
mandioca, macaxeira, tapioca, o Souza
Leão, fubá, inglês, rolo com goiabada,

banana com ou sem cobertura, de
frutas com ou sem cobertura, bolo de

chocolate com ou sem cobertura,
cenoura com ou sem cobertura,

chocolate,

bolo sem adição de açúcar sabor
laranja; bolo sem adição de açúcar sabor
chocolate, torta alemã, torta de abacaxi,
torta de chocolate, torta de doce de leite,
torta de maracujá, cheesecake de goiaba e
cheesecake de frutas vermelhas.

Petit four variados, conforme
sugestões abaixo: sequilhos variados,

bolo de goma

pessoas =
1.200
lanches

 

 

 

 

4.1.2. Quantitativo por pessoa: 600ml de bebidas (300ml de suco e 300ml de
refrigerante), 10 salgados (2 a 3 tipos) e 5 doces (2 tipos), 2 fatias de bolo por pessoa
e 1 fatia de torta, 100g de petit four porpessoa.

4.1.3. A estimativa levou em conta a média de 12 (doze) eventos realizadas por ano,
com a participação de cerca de 100 (cem) pessoas porevento.

 

 

5. PRAZO DE ENTREGA
5. Os itens deverão ser entregues no endereço informado na respectiva Ordem

de Fornecimento (na Sede do TRE/AL ou Fórum Eleitoral ou espaço pré-
determinado), que será enviado à contratada através de e-mail, fax ou outro
meio que comprove o seu recebimento, com antecedência de 10 (dez) dias.
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1. Sede do TRE/AL: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol, CEP.: 57.051-
090 e/ou Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro, nº 3.847, Gruta
de Lourdes, CEP.: 57052-405.

5. Os itens deverão ser entregues em até 02 (duas) horas antes do início do
evento;

5. Os produtos solicitados conterão a data de validade legível e serão entregues
em perfeito estado, apresentando ótima aparência, consistência, odor, cor,
textura e sabor característicos.

5. Os produtos deverão ser entregues em embalagens apropriadas à
especificidade de cada item a fim de que não se danifiquem durante o
transporte até as dependências ou outro local designado pela CONTRATADA.

 

 

6. DA ORDEM DE SERVIÇO

A Ordem de Serviço (OS) será enviada à CONTRATADA via fax ou e-mail, com
antecedência mínima de 10 (dez) dias da data do evento, devendo estes meios de
contato ser informados na Proposta Comercial apresentada no certame licitatório.

7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E DO INÍCIO DA EXECUÇÃO
7. O prazo da vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir

da data de sua assinatura.
7. O Contrato poderá ser prorrogado e o valor contratado será reajustável,

observando-se os normativos de regência.
7. A contratada deverá estar apta a iniciar o fornecimento no 5º (quinto) dia útil

seguinte ao da assinatura do Instrumento contratual.

 

8. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO
8. Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento do

objeto desta contratação será realizado da seguinte forma:

 

1. Provisoriamente, assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior
verificação da conformidade com as especificações;

2.  Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do material,
realização dos serviços e consequente aceitação.

8. No caso de consideradas insatisfatórias as condições do objeto recebido
provisoriamente ou as embalagens apresentarem defeitos ou violações, será
lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo
o produto ser recolhido e substituído, quando for possível.

1. Após a notificação à contratada, o prazo decorrido até então será
desconsiderado, iniciando-se nova contagem tão logo sanada a situação.

 

1. O fornecedor terá prazo de 01 (uma) hora, caso o tempo definido no subitem 5.2
deste Termo não tenha se encerrado, para providenciar a substituição do material,
a partir da comunicação oficial feita pelo gestor do contrato, sem qualquer custo
adicional para o TRE/AL.
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1. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a contratada
incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas
no Edital, no Termo de Referência e no Instrumento Contratual.

2. O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a responsabilidade civil a
ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução e dar-se-á se
satisfeitas as seguintes condições:

1. Material embalado, acondicionado e identificado de acordo com a
Especificação Técnica;

2. Quantidades em conformidade com o estabelecido na Ordem de
Fornecimento;

3. Entregar no prazo, local e horários previstos neste Termo de Referência.
3. O recebimento definitivo dar-se-á:

1. Após verificação física que constate a integridade do produto;
2. Após verificação da conformidade com as quantidades e especificações

constantes no Termo de Referência e/ou com amostra aprovada.
3. Após arrumação no local de realização do serviço, que estará a cargo da

contratada, bem como a apresentação em suportes apropriados,
acrescentando-se material descartável para servir aos participantes.

4. Após a finalização dos serviços, a contratada fica obrigada a recolher o
material utilizado, assim como manter o local limpo.

4. O recebimento definitivo não deverá exceder o prazo de 01 (um) dia útil, a contar
do recebimento provisório.

5. Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de Recebimento
Definitivo, assinado por Comissão ou Servidor designado.

 

9. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
9. Nos termos do artigo 67 da Lei Federal n.º 8.666/93, a responsabilidade pela

gestão desta contratação ficará a cargo do Programa Mais Qualidade de
Vida, através do servidor que ocupa a função de Assistente de Planejamento
e Gestão da SGP, que também será responsável pelo recebimento e atesto
do documento de cobrança.

9. As atribuições do gestor e do fiscal do contrato estão definidas na Resolução
TRE/AL nº 15.787, de 15/02/2017 .

9. A omissão, total ou parcial, da fiscalização não eximirá o fornecedor da
integral responsabilidade pelos encargos ou serviços que são de sua
competência.

9. - Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por
parte da contratada, o titular da fiscalização deverá, de imediato, comunicar
por escrito ao órgão de administração do contratante, que tomará as
providências para que se apliquem as sanções previstas na lei, no Edital,
Termo de Referência e na Minuta de Contrato, sob pena de responsabilidade
solidária pelos danos causados por sua omissão.

 

Maceió, 25 de outubro de 2019.
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ITEM MATERIAL UNIDADE

 

QUANT.

 

PEDIDO
MÍNIMO

VALOR

MÁXIMO

UNITÁRIO

ESTIMADO

(R$)

CATMAT

01
Fornecimento de lanche -
Coffee Break, conforme

especificações do Anexo I
deste Edital.

unidade 1.200
lanches

350
lanches 22,85 3697

ANEXO I-A

 

 

PLANILHA DE VALOR MÁXIMO ESTIMADO
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ANEXO II

 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

 

Dados da Empresa:

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  
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Site internet  

Dados do Representante da Empresa:

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. Identidade  

Orgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa

Banco  

Agência  

Conta  
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Dados do Contato com a Empresa:

Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

 

Empresa optante pelo SIMPLES?             (   ) Sim                      (   ) Não        

 

ANEXO III

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2020

 

Processo nº 0008362-23.2019.6.02.8000

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 01/2020

 

 

MINUTA

 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito
Público Interno, inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu
de Andrade, nº 377 – Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu
Presidente, Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da
Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06,
residente e domiciliado nesta Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela
empresa ................................., (INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., sediada em …..................., representada
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ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID.
QUANT.
TOTAL

REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

       

por..........................................., para eventual fornecimento dos materiais abaixo
relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão
Eletrônico nº 01/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, do
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações, e demais normas legais
aplicáveis.

 

 

1 – DO OBJETO.

 

1.1.           A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo,
na forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2020:

 

1.2.  
Relação
dos
licitantes
que
aceitaram
cotar

seus bens em valor igual ao do vencedor do certame para formação de cadastro de
reserva, caso haja cancelamento do registro do fornecedor, conforme previsto no
subitem 14.12 do edital do PE nº XX/2020:

 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

    

    

 

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

 

2.1.           O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.

 

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.
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3.1.         O prazo máximo para o fornecimento dos lanches será de até 02 (duas)
horas antes do início do evento.

 

 

 

4. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

 

4.1.           São obrigações do Órgão Gerenciador:

 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) 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;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

 

4.2.        São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:

 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições do processo de venda;

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens;

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.
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5. DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA

 

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de sujeitar-se às demais disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço a outro órgão da
Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse de utilizar a
presente Ata.

 

5.2. São, ainda, obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

 

a) Fornecer os produtos de alta qualidade, observando rigorosamente os prazos, as
especificações e exigências estabelecidas no Termo de Referência, no Edital de Pregão,
e na Proposta de Preços, observando as normas técnicas exigidas, fornecendo todas
as informações eventualmente solicitadas;

b) Responsabilizar-se por todas as despesas relativas aos materiais, mão de obra,
embalagens, ferramentas, fretes, transportes, impostos, taxas, emolumentos ou
quaisquer outras incidentes sobre o fornecimento;

c) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de culpa ou dolo de seus empregados na entrega do serviço;

d) Entregar os itens em até 02 (duas) horas antes do início do evento;

 

e) Fazer constar, nos produtos solicitados, a data de validade legível, devendo, ainda,
ser entregues em perfeito estado, apresentando ótima aparência, consistência, odor,
cor, textura e sabor característicos;

 

f) Fornecer os produtos em embalagens apropriadas à especificidade de cada item a
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fim de que não se danifiquem durante o transporte até as dependências ou outro local
designado pela CONTRATADA;

 

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

 

h) Encaminhar dados bancários na nota fiscal;

 

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

 

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

 

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

 

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

 

6 - DO PAGAMENTO.

 

6.1.            O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal,
que deverá estar devidamente atestada por servidor/gestor designado para
acompanhar o contrato, devendo ser entregue com as Certidões Negativas de Débitos
Fiscais e Previdenciários.

 

6.2.            A Nota Fiscal respectiva deverá ser devidamente atestada também em um
prazo de 10 (dez) dias, a contar do seu recebimento.

 

6.3.           Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
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6.4.            Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

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

 

6.6.            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)                  I= (6/100)           I = 0,0001644

         365                             365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

7 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

 

7.1.         Os itens deverão ser entregues no endereço informado na respectiva
Ordem de Fornecimento (na Sede do TRE/AL ou Fórum Eleitoral ou espaço
predeterminado), que será enviado à contratada através de e-mail, fax ou outro meio
que comprove o seu recebimento, com antecedência de 10 (dez) dias do evento.
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7.1.1. Sede do TRE/AL: Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP.: 57051-090
e/ou Fórum Eleitoral Desembargador Moura Castro, nº 3.847 - Gruta de Lourdes, CEP.:
57052-405.

 

7.2.            Os itens deverão ser entregues em até 02 (duas) horas antes do início do
evento.

 

7.3.            O serviço será recebido:

 

a)    provisoriamente, assim que efetuada a entrega, para efeito de posterior
verificação da conformidade com as especificações; e

 

b)    definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do material, realização
dos serviços e consequente aceitação.

 

7.4.            No caso de consideradas insatisfatórias as condições do objeto recebido
provisoriamente ou as embalagens apresentarem defeitos ou violações, será lavrado
Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o produto
ser recolhido e substituído, quando for possível.

 

7.4.1. Após a notificação à contratada, o prazo decorrido até então será
desconsiderado, iniciando-se nova contagem tão logo sanada a situação.

 

7.4.2.   O fornecedor terá prazo de 01 (uma) hora para providenciar a substituição do
material, a partir da comunicação oficial feita pelo gestor do contrato, sem qualquer
custo adicional para o TRE/AL.

 

7.4.2.1. Caso a substituição não ocorra no prazo determinado, estará a contratada
incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das sanções previstas neste
Edital, no Termo de Referência e no Instrumento Contratual.

 

7.4.3.   O recebimento provisório e definitivo do objeto não exclui a responsabilidade
civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução e dar-se-á se
satisfeitas as seguintes condições:

 

7.4.3.1. Material embalado, acondicionado e identificado de acordo com a
Especificação Técnica;
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7.4.3.2. Quantidades em conformidade com o estabelecido na Ordem de
Fornecimento;

 

7.4.3.3. Entregar no prazo, local e horários previstos neste Edital.

 

7.4.4. O recebimento definitivo dar-se-á:

 

7.4.4.1. Após verificação física que constate a integridade do produto;

 

7.4.4.2. Após verificação da conformidade com as quantidades e especificações
constantes no Termo de Referência e/ou com amostra aprovada.

 

7.4.4.3. Após arrumação no local de realização do serviço, que estará a cargo da
contratada, bem como a apresentação em suportes apropriados, acrescentando-se
material descartável para servir aos participantes.

 

7.4.4.4. Após a finalização dos serviços, a contratada fica obrigada a recolher o
material utilizado, assim como manter o local limpo.

 

7.4.5. O recebimento definitivo não deverá exceder o prazo de 01 (um) dia útil, a
contar do recebimento provisório.

 

7.4.6.   Satisfeitas as exigências e condições previstas, lavrar-se-á Termo de
Recebimento Definitivo, assinado por Comissão ou Servidor designado.

 

8 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

 

8.1.            O licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em
aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame
ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de
modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a
União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
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8.2.            Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o
direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados
à Administração e das cabíveis cominações legais.

 

8.3.            As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado
junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a
serem efetuados.

 

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

 

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

 

                   b) Multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, até o limite de 15% (quinze
por cento), em razão de atraso no início, por dia, ou no cumprimento do objeto ou na
sanação de irregularidade, calculado sobre o valor atualizado do Contrato;

 

                   c) Multa de 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor integral da
contratação, em razão de recusa em assiná-lo ou de inexecução total ou parcial das
obrigações assumidas.

 

8.4.1.            As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por
cento) do valor total da contratação.

 

8.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.

 

8.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.
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8.4.4.        Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária
de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública.

 

8.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

 

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

 

8.5.            O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

 

8.6.            Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias
fundamentadas em fatos comprovados.

 

8.7.    O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por
escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

 

8.8.         Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

 

8.9.            Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

 

8.10.         O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.
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8.11.         O período de atraso será contado em dias corridos.

 

8.12.         No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo,
o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

 

8.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

 

8.13.         Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

 

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

 

9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

 

9.1.       É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de
registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666,
de 1993, de acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013,
atualizado pelo Decreto nº 9.488/2018.

 

10 - DA PUBLICAÇÃO.

 

10.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

 

 

11 – DO FORO.
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11.1.       Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado
de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas vias
de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

 

Maceió, XX de XXXX de 2020.

 

Pelo TRE/AL:

 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

Presidente

 

Pela Empresa:

 

Em 05 de fevereiro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 05/02/2020, às 18:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0653190 e o código CRC 244D4929.

0008362-23.2019.6.02.8000 0653190v2
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0008362-23.2019. Objeto: Contratação de serviços de natureza continuada,
mediante sistema de registro de preços, por intermédio de empresa especializada, para
fornecimento, sob demanda, de alimentação (tipo lanches), neste compreendidos gêneros
alimentícios prontos, industrializados, in natura e bebidas, destinados à realização de
eventos, tais como palestras, reuniões e cursos propostos aos servidores deste Regional,
promovidos pela Comissão do Programa Mais Qualidade de Vida do TRE/AL.. Total de Itens
Licitados: 1. Edital: 05/02/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-
5-00001-2020. Entrega das Propostas: a partir de 05/02/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 19/02/2020 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 04/02/2020) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 433/2018 TRE-AM Espécie: 2º Termo Aditivo ao Contrato n. 03/2018,
prestação de serviços de lavanderia para togas dos membros e secretários do TRE-AM.
CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADA: A.
CARREIRA DA COSTA & CIA LTDA. Fundamentação Legal: Lei n. 8.666/93, em especial o seu
Art. 57, II. Do Objeto: altera-se o caput da CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (Da Vigência). DA
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, de 20/03/2020 a 19/03/2021. Data da Assinatura: 23/01/2020.
Assinam: Desdor. Presidente, JOÃO DE JESUS ABDALA SIMÕES, pelo Contratante, a Sra.
JÉSSICA PRESTES CARREIRA, pela Contratada.

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2019 -SRP

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas publica a seguinte decisão exarada
no PAD 16408/2019: REVOGA a homologação contida na decisão constante do PAD
155587/2019 tão somente em relação ao item 4 (fornecedor: ARIADNER DA SILVA
MESSIAS, CNPJ 27.204.689/0001-22). DATA DA DECISÃO: 29/01/2020, pelo Des. João de
Jesus Abdala Simões.

JÚLIO BRÍGLIA MARQUES
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO N.º 2020NE000349, emitida em 28/01/2020. FAVORECIDO: BAHIA
CESTAS LTDA. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios. VALOR: R$ 26.880,00.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 63/2018, ARP nº 34/2019 e Leis 10520/02 e
8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.3.90.30.07; Ação
02.122.0033.20GP.0029, PROCESSO nº 6.352/2019.
Salvador, 04 de fevereiro de 2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2020 - UASG 70007

Nº Processo: 4636/2019. Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de
condicionadores de ar, tipo Split e tipo Janeleiro.. Total de Itens Licitados: 12. Edital:
05/02/2020 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo 21
- Centro, Centro - Fortaleza/CE ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70007-5-
00005-2020. Entrega das Propostas: a partir de 05/02/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 17/02/2020 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: .

MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO
Pregoeira

(SIASGnet - 03/02/2020) 70007-00001-2020NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 9307/2019. Contrato TRE/GO nº 2/2020. Objeto: prestação de serviços
especializados de coleta, transporte e descarte de resíduos sólidos classe 2. Contratada:
ECOSENSE CONSTRUÇÕES, LOGÍSTICA E GESTÃO AMBIENTAL EIRELI. CNPJ:
21.876.089/0001-24. Valor Global: R$27.468,00. Fundamento Legal: Lei 8.666/93. Vigência:
12 meses contados a partir de 04/02/2020. PT: 02.122.0570.20GP.0052. ND: 339039.
Empenho: 2020NE000125, emitido em 23/01/2020. Signatários: Wilson Gamboge Júnior,
Diretor-Geral do TRE/GO pelo Contratante., João José de Carvalho Filho, pela contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

4º Termo Aditivo ao Contrato nº 52/2016, para prestação de serviços de clipping (PADs
11197/2016 e 11621/2019). Objeto do aditivo: Prorrogação da vigência contratual. Prazo
de vigência: 12 (doze) meses, com início em 16/02/2020 e término em 15/02/2021.
Contratado: Iracema S Souza - ME. Contratante: A União, representada pelo Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão. Data de Assinatura: 30/01/2020. Signatários: Des. Cleones
Carvalho Cunha, Presidente do TRE/MA e a Sra. Iracema S. Souza, Representante da
Contratada.

S EC R E T A R I A
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

SEÇÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATOS DE NOTAS DE EMPENHOS

Nº.: 2020NE000219. Data de emissão: 29/01/2020. Espécie: Empenho de despesa. Processo
Administrativo Digital n.º 8518/2019 - SEI nº 0000707-67.2020.6.27.8000. Objeto: Aquisição
de material de consumo. (ARP Nº 18/2019, vinculada ao PGE 12/2019) Valor: R$ 2.468,25.
Credor: Alcance Consultoria Serviços e Comércio Eireli. (CNPJ: 21903173/0001-90).

Nº.: 2020NE000244. Data de emissão: 31/01/2020. Espécie: Empenho de despesa. Processo
Administrativo Digital n.º 9661/2019 - SEI nº 0000978-76.2020.6.27.8000. Objeto: Aquisição
de material de consumo. (ARP Nº 19/2019, vinculada ao PGE 12/2019) Valor: R$ 2.772,80.
Credor: Sanigran Ltda (CNPJ: 15153524/0001-90).

Nº.: 2020NE000245. Data de emissão: 31/01/2020. Espécie: Empenho de despesa. Processo
Administrativo Digital n.º 9292/2019 - SEI nº 0000977-91.2020.6.27.8000. Objeto: Aquisição
de material de consumo. (ARP Nº 17/2019, vinculada ao PGE 12/2019) Valor: R$ 3.815,25.
Credor: M L Empreendimentos Ltda. (CNPJ: 14385708/0001-12).

Nº.: 2020NE000240. Data de emissão: 31/01/2020. Espécie: Empenho de despesa. Processo
Administrativo Digital n.º 8511/2019 - SEI nº 0000697-23.2020.6.27.8000. Objeto: Aquisição
de material de consumo. (ARP Nº 16/2019, vinculada ao PGE 12/2019) Valor: R$ 598,00.
Credor: T. Barros Gomes. (CNPJ: 24537270/0001-02).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo nº 0005014-88.2019.6.13.8000; 1° TA ao Contrato 107/19; Contratada: Claro S.A.;
Vigência: 09/12/2019 a 08/06/2022; Objeto: Alteração da vigência; Fundamento Legal: Art.
65, I, a, da Lei 8.666/93; Signatários: Ana Carolina Silva Costa - Diretora-Geral Substituta
pelo TRE-MG e Salomão Josafá Vieira - Gerente Executivo de Contas Master, pela
Contratada; Assinatura: 17/01/2020.

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 6/2020

SEI nº 0006450-82.2019.6.13.8000. Objeto: a prestação dos serviços de conservação e lim
peza para os imóveis que abrigam os Cartórios Eleitorais de Juiz de Fora, Manhuaçu,
Teófilo Otoni, Varginha e Betim. Vencedora: EFICIÊNCIA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Valor global: R$299.620,59.

JOSÉ CARLOS GERALDO DA MATTA
Pregoeiro

(SIDEC - 04/02/2020) 070014-00001-2020NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARÁ
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Proc. Prot. 0023410-91.2016.6.14.8000. Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 89/2016.
Contratante: União Federal, por intermédio do TRE/PA. Contratada: SHOW PRES T A D O R A
DE SERVIÇO DO BRASIL LTDA - ME, CNPJ: 09.338.999/0001-58. Objeto: SUPRIMIR do
Contrato nº 89/2016 o valor de R$ 595,08, correspondente aproximadamente 0,05% do
valor atual do contrato, a partir do dia 01/01/2020. Fundamento legal: art. 65, I, "b", da Lei
n.º 8.666/1993 e Cláusula Nona do Contrato nº 89/2016. Data da Assinatura: 04/02/2020.
Signatários: Eduardo Sousa de Araújo, Diretor Geral Substituto do TRE-PA, pela
Contratante; Eduardo Leite Cruz, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAÍBA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 02/2020 - TRE/PB; Processo SEI nº 7913-05.2019.6.15.8000; CONT R AT A N T E :
TRE-PB, CNPJ: 06.017.798/0001-60; CONTRATADA: DECOLANDO TURISMO E
REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 05.917.540/0001-58; OBJETO: Contratação de empresa
especializada para prestação de serviço continuado de agenciamento de viagens,
compreendendo os serviços de reserva, emissão, alteração, marcação e remarcação e
cancelamento de até 198 (cento e noventa e oito) passagens aéreas nacionais, a serem
executados de acordo com o especificado no Contrato nº 02/2020 - TRE/PB e no Termo de
Referência nº 04/2018 - SEGEC, Anexo I do Pregão Eletrônico nº 35/2018 - TRE/PB;
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 35/2018 - TRE/PB, Processo SEI n.º 7913-
05.2019.6.15.8000 e reger-se-á por suas cláusulas e pelos termos da proposta firma
vencedora, bem como pelo disposto na Lei nº 10.520/2002, no Decreto n.º 5.450/2005, no
Decreto nº 7.892/2013 e na Lei nº 8.666/1993 e suas alterações; VIGÊNCIA: doze meses
contados a partir da data de sua assinatura; DATA DA ASSINATURA: 28/01/2020; VALOR
GLOBAL ESTIMADO: R$ 397.178,10; SIGNATÁRIOS: Alessandra Mota de Menezes, pelo
Contratante, Raimundo Barros dos Santos, pela Contratada. 04/02/2020

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 7/2020

Convocamos a empresa W3 NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS - EIRELI, CNPJ
16.370.334/0001-97, a qual se encontra em lugar incerto, não sabido, para, querendo,
apresentar recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data desta publicação, no
Processo Administrativo PAD 9154/2019, que resultou na decisão de aplicação de
penalidade de advertência, pelo descumprimento às obrigações pactuadas no Pregão
Eletrônico nº 004/2019. O processo terá continuidade, independentemente do
comparecimento de seu responsável.

Curitiba-PR, 4 de fevereiro de 2020.
LILIAN GASPARIN

Secretária de Gestão Administrativa
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Documentos:
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 Mapa do site
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https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2020/pe_012020_edital.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=05/02/2020&jornal=530&pagina=117


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

 

DESPACHO

Maceió, 05 de fevereiro de 2020.
À PREG, para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 05/02/2020, às 18:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0653197 e o código CRC A72B88EF.
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FGHIJKLMNOMPIMQGRSTMPIMUVNWXM

YTHZQI[\TMG]]J[GPTMÎI\RT[JHGQI[\IM_TRM̀abcdefghgijde
kalbdlmfebaefcfnodLM̀pqrstquvqLMIQMNwxVyxUVNWLMz]MNw{U|LM
HT[}TRQIMGR\XMN~LM���LM���LMPGM�IJMNNX�NWxUVV|X
M

�MGZ\I[\JHJPGPIMPTMPTHZQI[\TM_TPIM]IRMHT[}IRJPGM[TM]J\IM
�\\_{xx]IJX\RI�
ĜX�Z]X�Rx]IJxHT[\RT̂GPTR�I�\IR[TX_�_�GHGT�PTHZQI[\T�HT[}IRJR�J
P�TR�GT�GHI]]T�I�\IR[T�VMJ[}TRQG[PTMTMHKPJ�TM�IRJ}JHGPTRM
�������MIMTMHKPJ�TM���M��������X
M

�̀pv�ps�èpqrst�u�s�e�e���e�eh̀cai

� �x¡� ���M�MVON�W¢OM�M£TR\GRJGM£RI]JP�[HJGM

£TR\GRJGM£RI]JP¤[HJGM¥~MNNWxUVNWM¡� ���x£� x¦£� �

M

debaiak§fchfbdc�̀caïbaljaebdejc̈§glf©ecaḧdlf©ea©äjdcf©ebaef©fhdfiªe[TMZ]TMPIM]ZG]MG\RJ�ZJS«I]M̂I�GJ]MIM
RI�ẐGQI[\GRI]LMHT[]JPIRG[PTM TM HT[\JPTM [TM GR\XM |¢M PGM �IJM [~M
wX|||xWyMIM\I[PTMIQM�J]\GMTM¬ZIMHT[]\GM[TM£RTHIPJQI[\TM�PQJ[J]\RG\J�TM[~MVVV¢VW|�yOXUVNwX|XVUXwVVVLMRI]T̂�I{

M

�R\XMN~MYI]J�[GRMGM]IR�JPTRGMIRGM�®HJGM̄IRRIJRGMPIM°̂J�IJRGLM��I}IMPGM�IS±TMPIM²J�̂JT\IHGLM PJ\TRGS±TMIM�R¬ZJ�T]MPI]\IM¡RJ�Z[ĜLM_GRGMG\ZGRM
HTQTM̄J]HĜM¡³H[JHTMPGMHT[\RG\GS±TMHÎI�RGPGMHTQMGMIQ_RI]GM�°̄¡M���¥Y ���LMRÎG\J�TMGT]M]IR�JST]MPIM̂G�G[PIRJGLM�T[\RG\TM[~MVyxUVNWX

M

bqrq́ µ�p¶�t�pèabcdefghgijdekalbdlmfebaefcfnod

p̀qrstquvq

MFGHIJKLMNOMPIMQGRSTMPIMUVNWXM

YTHZQI[\TMG]]J[GPTMÎI\RT[JHGQI[\IM_TRM̀abcdefghgijde
kalbdlmfebaefcfnodLM̀pqrstquvqLMIQMNwxVyxUVNWLMz]MNw{UNLM
HT[}TRQIMGR\XMN~LM���LM���LMPGM�IJMNNX�NWxUVV|X
M

�MGZ\I[\JHJPGPIMPTMPTHZQI[\TM_TPIM]IRMHT[}IRJPGM[TM]J\IM
�\\_{xx]IJX\RI�
ĜX�Z]X�Rx]IJxHT[\RT̂GPTR�I�\IR[TX_�_�GHGT�PTHZQI[\T�HT[}IRJR�J
P�TR�GT�GHI]]T�I�\IR[T�VMJ[}TRQG[PTMTMHKPJ�TM�IRJ}JHGPTRM
�������MIMTMHKPJ�TM���M����a��·X

M

#̧"(-" -$̧"'0 ,¹*+ -$º$»¼½$º$¾̧ ¿%À

� �x¡� ���M�MVONONVOM�M£TR\GRJGM£RI]JP�[HJGM

£TR\GRJGM£RI]JP¤[HJGM¥~MNUVxUVNWM¡� ���x£� x¦£� �

M°M£� ��Y ¥¡ MY°M¡��²Á¥��M� ¦�°¥��M � �¡°���MY M���¦°��LM[TMZ]TMPG]MG\RJ�ZJS«I]M¬ZIM̂�IM]±TMHT[}IRJPG]M_ÎTMGR\J�TMy~LMJ[HJ]TM�LMPGM
�IJM[~MNVXOUVLMPIMN¢MPIM�Ẑ�TMPIMUVVUL

M
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EFGHIJFK

LL

MNOPLQRLSTUVWXYNLZULUTN[V\ZNTUL]F̂FEL̂F_FEEML̀MJMÌMabcLdMXYeVUOYLfg\VhViNVZLjLkNTYLfg\VhViNVYlmLfHnHLoFEpqacHLSFL̂MEEHGLaFbHL
dbrhXVhZLfg\VhViNVZLjLkNTYLM\sVXVUONYOV[YlLTLoFaEctuFL̀cEtuFcEMLvEFcEFLdbrhXVhZLfg\VhViNVZLjLkNTYLM\sVXVUONYOV[YlwLxYNYLygXhVZXYNTsL
hZsZLxNTWZTVNZULXZULhTNOYsTULeVhVOYOzNVZUL\TUOTLbNV{gXYeLxTeZLxTN|Z\ZL\TL}QLdgslLYXZwLZ{UTN[YX\ZjUTwL~gYXOZLYZLOTNhTVNZLVX\VhY\ZwLYL
~gYeV\Y\TL\TLUg{UOVOgOZLT[TXOgYewLXZULhYUZUL\TLVsxT\VsTXOZULeTWYVULTLNTWgeYsTXOYNTUL\ZULxNVsTVNZUL\TLyZNsYLhZXhZsVOYXOTP

�QRLFUWZOY\ZLZLsYX\YOZLTUOVxgeY\ZLXTUOTLYNOVWZwLhYUZLYVX\YLX�ZLOTX�YLUV\ZLxg{eVhY\ZLXZ[ZLYOZL\TL\TUVWXY��ZLZgL\TLxNZNNZWY��ZL\YL
xNTUTXOTLxZNOYNVYwLxNZNNZWYsjUTLYgOZsYOVhYsTXOTLZULxNTUTXOTULsYX\YOZULxZNLQ�Ld~gVX�TlL\VYUwLTLYUUVsL\TLyZNsYLUghTUUV[YwLYOrLYLT\V��ZL\ZL
XZ[ZLYOZwLYLyVsL\TLT[VOYNLYL\TUhZXOVXgV\Y\TL\YLNTYeV�Y��ZL\ZULxNTW�TUP

L

��RLMLGT��ZL\TLIVhVOY��TULTL̀ZXONYOZUwLUZ{LYLUgxTN[VU�ZL\YL̀ZZN\TXY\ZNVYL\TLpYOTNVYeLTL�YONVs�XVZL\TUOTLbNV{gXYeLd̀HpM�lwL\VUONV{gVNiLZUL
xNZhTUUZULYZUL�NTWZTVNZUwL\TLyZNsYLYeOTNXY\YLTLT~gVOYOV[YP

L

��RLa�ZLxZ\TX\ZLhZsxYNThTNLZgLYOgYNwLxZNL~gYe~gTNLsZOV[ZwLXZL\VYLTsL~gTLyZNLNTYeV�Y\YLYLeVhVOY��ZLZgLsTUsZLxYNYL~gYe~gTNLZgONZLYOZwLZUL
�NTWZTVNZULUg{UOVOgVNjUTj�ZLTXONTLUVwLUZeVhVOYX\ZL�̀ZZN\TXY\ZNVYL\TLpYOTNVYeLTL�YONVs�XVZL\TUOTLbNV{gXYewLxZNLVXOTNsr\VZL\YLGT��ZL\TL
IVhVOY��TULTL̀ZXONYOZUwLYLNT\VUONV{gV��ZL\ZLxNTW�ZwLXZULOTNsZUL\ZL��RL\TUOTLYNOVWZP

LL

��RLHULxNTWZTVNZULxZ\TN�ZLygXhVZXYNLhZsZLsTs{NZUL\TLT~gVxTL\TLYxZVZP

L

MNOPL�RLHL�NTWZTVNZL\TUVWXY\ZLxYNYLhZX\g��ZLeVhVOYOzNVYwLxZ\TNiLUZeVhVOYNwL�gUOVyVhYOV[YsTXOTwLYZLOVOgeYNL\YULuXV\Y\TUL\ZL�NW�ZwLYLVX\VhY��ZL
\TLUTN[V\ZNLhZsLhZX�ThVsTXOZLOrhXVhZLhZsxYO|[TeLhZsLZLZ{�TOZL\ZLhTNOYsTwLxYNYLYg�VeVYNLZULONY{Ye�ZUwLZ{UTN[YX\ZLZLxNY�ZLs|XVsZL\TL���L
d~gYNTXOYLTLZVOZL�ZNYUlLxYNYLYLhZsgXVhY��ZP

L

L

MNOPL�RLSTUVWXYNLZULUTN[V\ZNTUKLEZ\NVWZLvTNNTVNYLpZgNYLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZmL̀YNeZULMXO�XVZLJVTVNYL̀ZUOYLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZmLMXYLI|[VYLagXTUL
\TLGiL�TNTVNYLjLMXYeVUOYLfg\VhViNVZLTLIghVYXYL]YX\TNL\TLHeV[TVNYLpTeZLjLbrhXVhZLfg\VhViNVZwLeZOY\ZULXYLGThNTOYNVYL\TLM\sVXVUONY��ZwLTL
FssYXgTeL̀ZXUOYXOVXZLbTXzNVZL\TLIVsYLjLMXYeVUOYLfg\VhViNVZwLeZOY\ZLXYLGThNTOYNVYL\TLbThXZeZWVYL\YLcXyZNsY��ZwLOZ\ZULxYNYLYOgYNTsLhZsZL
sTs{NZUL\YLT~gVxTL\TLYxZVZLXZUL�NTW�TUL\TUOTLbNV{gXYeP

L

L

MNOPL�RLvV�YNLYULUTWgVXOTUL\TOTNsVXY��TUK

L

L

YlLHULxNTWZTVNZULxZ\TN�ZLgUgyNgVNLyrNVYULZgLhZsxTXUY��ZL\TL�ZNYULTsLxTN|Z\ZULUVsgeO�XTZUwLNTUWgYN\YX\ZLYLxTNsYX�XhVYL\TwLXZLs|XVsZwL
}QLdgslL\ZUL\TUVWXY\ZULXZLYNOVWZLQRL\TUOYL�ZNOYNVYm

L

L

{lLHULsTs{NZUL\TLT~gVxTL\TLYxZVZLxZ\TN�ZLZ{UTN[YNLTXONTLUVLZULxTN|Z\ZUL\TLyrNVYULZgLhZsxTXUY��ZL\TL�ZNYUwLhZsLZLZ{�TOV[ZL\TLxNTUTN[YNL
ZLX�sTNZLs|XVsZL\TL}QLdgslL\TeTUm

L

L

hlLMLhZsgXVhY��ZLTsL\ThZNN�XhVYL\YULYe|XTYUL�Yl�L\ZLxNTUTXOTLYNOVWZL\T[TNiLUTNLTyTOgY\YLhZsLYXOThT\�XhVYLs|XVsYL\TL�}LdONVXOYlL\VYUL
�GT��ZL\TLIVhVOY��TULTL̀ZXONYOZUL\ZLbEF�MIm

L

L

\lLaYLNTYeV�Y��ZL\ZULxNTW�TUwLTeTON�XVhZULTLxNTUTXhVYVUwLYOgYN�ZLgsL�NTWZTVNZLTLsYVUL~gYXOZULpTs{NZUL\TLMxZVZLUT�YsLXThTUUiNVZUwLYL
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EFGHIFGJKLJKFMNOMEHGPJKQFMRJMGFJS

K

K

MTKUKQFMRJMGFJKHMFVKWKGXEYZ[\XEGWKLMKEJXPJEWFKJNKZMZ[FJNKLMKM]YGOMKLMKWOJGJKOWFWKWKFMŴG_ẀaJKLMKLMHMFZGXWLJKEMFHWZMbKLMPMXLJK
J[NMFPWFKJKOFW_JKZcXGZJKLMKdeKfLJGNTKLGWNKMXHFMKWKEJXPJEẀaJKMKWKLWHWKZWFEWLWKOWFWKWKW[MFHYFWKLWKNMNNaJKGXWYRYFŴKLWK̂GEGHẀaJbK
EGMXHGgGEWXLJKWKEhMgGWKGZMLGWHWKLJKNMFPGLJFKXJKFMgMFGLJKOFW_Ji

KK

jFHiKklKmŴPJKMNOMEGŴKLMHMFZGXẀaJKLWKQFMNGL\XEGWKLJKnopqjrKMZKEJXHFVFGJbKJNKHFW[ŴhJNKLJNKOFMRJMGFJNKMKLJNKZMZ[FJNKLMKM]YGOMKLMK
WOJGJKRJ_WZKLMKOFMgMF\XEGWK]YWXHJKsNKNYWNKWHFG[YG̀tMNKFJHGXMGFWNi

KKQWFVRFWgJKuXGEJiKjNKEhMgGWNKLMNNMNKNMFPGLJFMNKLMPMFaJKJ[NMFPWFKJKgGM̂KWHMXLGZMXHJKLWKOFMNEFG̀aJKEJXHGLWKXJKEWOYHKLMNHMKWFHGRJi

KK

jFHiKvlKwGEWKFMPJRWLWKWKQJFHWFGWKLWKQFMNGL\XEGWKXlKxyeqedxyKMKJNKLMZWGNKWHJNKMZKEJXHFVFGJi

K

K

jFHiKzlKpNHWKQJFHWFGWKMXHFWKMZKPGRJFKXWKLWHWKLMKNYWKOY[̂GEẀaJi

K

K

{|}|~�����������{��������������{�����{��������

K

��|}��|��|����������

KKK

�WEMG�bKxkKLMKZWF̀JKLMKedx�iK

�JEYZMXHJKWNNGXWLJKM̂MHFJXGEWZMXHMKOJFK��{�����������
���{�����{��������bK��|}��|��|bKMZKxyqd�qedx�bKsNKxy�exbK
EJXgJFZMKWFHiKxlbK���bK [ bKLWKrMGKxxi¡x�qeddvi
K

jKWYHMXHGEGLWLMKLJKLJEYZMXHJKOJLMKNMFKEJXgMFGLWKXJKNGHMK
hHHO�qqNMGiHFM¢
Ŵi£YNi[FqNMGqEJXHFĴWLJF¤M¥HMFXJiOhO¦WEWJ§LJEYZMXHJ¤EJXgMFGF̈G
L¤JFRWJ¤WEMNNJ¤M¥HMFXJ§dKGXgJFZWXLJKJKE�LGRJKPMFGgGEWLJFK
©ª«ª«©ªKMKJKE�LGRJK¬o¬Kª��®̄�°i
K

������±������±{²�̄±���³�«́µ�́©«¶����·�������{������̄�{������

UK�pmp� j̧o¹j�UoKQopm��pºnpK�UKno�̧»ºjrKop¹�UºjrKprp�nUojrK�pKjrj¹UjmbKXJKYNJKLMKNYWNKWHFG[YG̀tMNK̂MRWGNKMKFMRGZMXHWGNbK
EJXNGLMFWXLJKJKHMJFKLJKQFJEMLGZMXHJKjLZGXGNHFWHGPJKXlKdddexd�¢vyiedx�ivideiykdxbKopmUr¼p�

jFHiKxliK�MNGRXWFKWKNMFPGLJFWK�jº�prrpKjr¼pmKop�mbKJEYOWXHMKLJKEWFRJKMgMHGPJKLMKjXŴGNHWK½YLGEGVFGJbKLWK¾FMWK½YLGEGVFGWbKFMLGNHFG[YcLWKOWFWK
MNHMKnFG[YXŴbKOWFWKM¥MFEMFbKEJZJKxlKmY[NHGHYHWbKJK¬WFRJKMZK¬JZGNNaJK¬½¢xbKLMKjNNMNNJFKLMKmYOMFPGNaJKMKwGNEŴG_ẀaJKLJK¬WLWNHFJKLWK
¬JFFMRMLJFGWKoMRGJXŴKp̂MGHJFŴKLMNHMK¿FRaJbKMZKEWNJKLMKPWEÀXEGWbK[MZKEJZJKLYFWXHMKWNKWYN\XEGWNbKWgWNHWZMXHJNKMKGZOMLGZMXHJNK̂MRWGNKMK
FMRŶWZMXHWFMNKLJKNMYKHGHŶWFi

jFHiKeliKpNHWKQJFHWFGWKMXHFWKMZKPGRJFKXWKLWHWKLMKNYWKOY[̂GEẀaJi

�WEMG�bKxyKLMKZWF̀JKLMKedx�iK

K

Qp�oUKj»¹»mnUK�pº�UºÁjK�pKjojÂ½U
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PROPOSTA COMERCIAL

AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

REF. Pregão Eletrônico nº 01/2020

Objeto: Registro de Preços para fornecimento de lanches, conforme especificações 
descritas neste edital e seus anexos.

Prezados Srs. e Sras. 

Apresentamos nossa proposta de preços para a prestação do serviço acima citado:

ITEM DESCRIÇÃO

V. UNIT 
ESTIMADO 

por pessoa (R
$)

Quantidade 
Estimada de 

Fornecimento 
Anual 

V. TOTAL 
ESTIMADO ANUAL 

(R$)

01 Fornecimento de lanche – Coffee Break, 
conforme edital e seus anexos. R$ 16,95

12 eventos x 
100 pessoas = 
1200 lanches

R$ 20.340,00

TOTAL Vinte mil, trezentos e quarenta reais

ITEM DESCRIÇÃO Quantidade por 
ano 

Valor por pessoa

01

Bebidas: sucos de frutas, natural ou polpa, servidas 
em jarras de 2L, conforme sugestões abaixo: sucos 
(mínimo 2 tipos - polpa ou naturais) sucos de frutas
(laranja, limão, uva), polpas(acerola, caju, manga, 
abacaxi, abacaxi com hortelã, uva, maracujá, 
mangaba, cajá, pitanga, pinha, goiaba e graviola). 
refrigerantes: tipo cola e guaraná, normal e zero
(mínimo de 2 tipos). 
Salgados variados finos, conforme sugestões abaixo: 
quiches(queijo, lorraine, tomate seco, alho poró e 
peru), folhados(frango, presunto e queijo); pastéis de 
forno(queijo e carne), empadas(camarão, queijo e 
palmito), croissants(queijo, queijo e presunto), coxinha 
de galinha e bolinho de bacalhau, mini sanduíches 
(mistinhos, hot-dogs, naturais) 
Doces variados finos e/ou folhados e/ou recheados, 
conforme sugestões abaixo: brigadeiro, bem casado, 
pastel de nata, queijadinha, folhado de goiaba, 
croissant de chocolate, trufa de chocolate, trufa de 
amêndoas, olho de sogra, surpresa de uva, tortinha de 
limão e tortinha três sabores Bolos regionais e/ou finos 
e/ou e tortas, conforme sugestões abaixo: laranja com 
ou sem cobertura, milho, laranja com ou sem 
cobertura, mandioca, macaxeira, tapioca, o Souza 
Leão, fubá, inglês, rolo com goiabada, banana com ou 
sem cobertura, de frutas com ou sem cobertura, bolo 
de chocolate com ou sem cobertura, cenoura com ou 
sem cobertura, chocolate, bolo sem adição de açúcar 
sabor laranja; bolo sem adição de açúcar sabor 
chocolate, torta alemã, torta de abacaxi, torta de 
chocolate, torta de doce de leite, torta de maracujá, 
cheesecake de goiaba e cheesecake de frutas 
vermelhas. Petit four variados, conforme sugestões 
abaixo: sequilhos variados, bolo de goma 

12 eventos x 100 
pessoas = 1200 

lanches
R$ 16,95

1
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ITEM DESCRIÇÃO Unidade
Quantidade 

Pedido Mínimo Valor 
Unitário CATMAT

01

Fornecimento de lanche -
Coffee Break, conforme 
especificações do Anexo I 
deste Edital. 

Unidade 1.200 
Lanches 350 R$ 16,95 3697

MARCA DE TODOS OS ITENS: FABRICAÇÃO PRÓPRIA STE EVE NTOS
a) Declaramos que nos preços estão inclusas todas as despesas relativas ao objeto 
deste edital, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tais como: 
transportes, fardamento, mão-de-obra especializada, pagamento das 
contraprestações aos seus colaboradores, hospedagem, alimentação, seguros, 
salários/honorários, adicionais, encargos trabalhistas, fiscais, contribuições 
previdenciárias e quaisquer outras despesas ou incidências tributária decorrentes da 
execução do objeto deste ato convocatório. 

b) Declaramos que nos obriga a fornecer todos os itens do(s) lote(s) de acordo com 
as especificações descritas no EDITAL, ficando estabelecido que na omissão será 
considerado esta obrigação; 

c) Declaramos que reconhece as condições de pagamento de acordo com o Edital, 
ficando estabelecido que na omissão será considerado que reconhece;

d) Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, contados da data marcada 
para o seu recebimento, ficando estabelecido que na omissão será considerado 
este prazo;

e) Declaramos que aceitamos e atenderemos todas as especificações do objeto e 
condições constantes neste edital, sendo que na omissão será considerado aceito;

f) Dados para assinatura do contrato (nome completo, CPF e RG do representante 
legal, e telefone para contato), sendo que na omissão será considerado o 
estabelecido no ato constitutivo da empresa;

g) prazo de entrega dos produtos conforme definição do edital/termo de referência.

Representantes Legais:  
Nome: Teresa de Fátima Lins de Oliveira.    
CPF:  453.992.394-34
RG: 706670 SSP/AL
Tel. (82) 99938-6666                                               

Representante Legal:  
Nome: Maria do Socorro de Lucena Rodrigues.    
CPF:  308.887.354-72
RG: 698.991 SSP/AL

Dados bancários: Agência 3183-6 Conta 70.081-9 Banco do Brasil

Agradecemos desde já a atenção dispensada, e colocamo-nos a inteira disposição 
para dirimir qualquer dúvida que venham a surgir. 

Atenciosamente,
2
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Maceió, 19 de fevereiro de 2020.

Teresa de Fátima Lins de Oliveira.                                                    
CPF nº 453.992.394-34                                                               
Sócia                                                                                                        

Maria do Socorro de Lucena Rodrigues.    
CPF nº 308.887.354-72
Sócia               
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DECLARAÇÕES   

Objeto:
Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de natureza continuada, mediante sistema de

registro de preços, por intermédio de empresa especializada, para fornecimento, sob demanda, de

alimentação (tipo lanches), neste compreendidos gêneros alimentícios prontos, industrializados, in

natura e bebidas, destinados à realização de eventos, tais como palestras, reuniões e cursos propostos

aos servidores deste Regional, promovidos pela Comissão do Programa Mais Qualidade de Vida do

TRE/AL.

A empresa STE EVENTOS E ASSESSORIA LITDA, sob o CNPJ nº 12831861000109, localizada

na Vila dos Bancários, nº 14 – Poço – Maceió/AL – CEP: 57.025-290, tendo como representante

legal a Sra. Maria do Socorro Lucena Rodrigues, sob o CPF nº 308.887.354-72 e Sra. Teresa de

Fátima Lins de Oliveira, sob o CPF nº 453.992.394-34,  DECLARA:

AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, que atende a todas as condições de

habilitação  no  Edital  de Pregão  Eletrônico  nº  01/2020   Por  ser  verdade,  o  signatário  assume

responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade. 

DECLARA a estrita  observância ao Princípio Constitucional  do art.  7,  inciso XXXIII  da Carta

Magna,  e  estou  ciente  de  que  eventual  revelação  da  infringência  à  regra,  acarretará  a  imediata

inabilitação  ou  desclassificação  no  Pregão  presencial  nº  01/2020,  como  a  rescisão  do  Contrato

Administrativo  que  venha  a  firmar  com  o  TRIBUNAL  REGIONAL  ELEITORAL  DE

ALAGOAS.

DECLARA, sob  as  penas  da  lei,  de  que  conhece  e  aceita  o  teor  completo  do  edital  Pregão

Eletrônico  nº  01/2020,  ressalvando-se  o  direito  recursal,  bem  como  de  que  recebeu  todos  os

documentos  e  informações  necessárias  para  o  cumprimento  integral  das  obrigações  objeto  da

licitação. 

DECLARA para os devidos fins, sob as penalidades cabíveis, de não haver fatos impeditivos quanto

a nossa participação em licitações ou contratações com a Administração Pública Federal, Estadual e

Municipal. 

DECLARA,  para  os  fins  do  disposto  na  Lei  Complementar  nº.  123/2006,  sob  as  sanções

administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:

(X  )  -  MICROEMPRESA,  conforme  inciso  I  do  artigo  3º  da  Lei  Complementar  nº  123,  de

14/12/2006; 

( ) - EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar nº

123, de 14/12/2006. 

( ) – COOPERATIVA, conforme disposto nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de

dezembro de 2006 e art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007. 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da

Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

DECLARA, que  se  responsabiliza  pela  sua  disponibilidade para  a  execução  do  objeto  do
contrato decorrente do presente procedimento licitatório, na forma do art. 76 da Lei n. 8.666/93,

STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA – CNPJ: 12.831.861/0001-09

 Vila dos Bancários, nª 14 – Poço – Maceió/AL CEP: 57.025-290 – Fone: (82) 9930-9430
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e que concorda com todos os termos descritos no edital e seus anexos e que temos pleno e total
conhecimento da realização dos trabalhos do certame.

DECLARA, sob as penas da lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro,

especificamente para participação na licitação, Pregão nº 01/2020 que: 

a) A  proposta  apresentada  para  participar  da  licitação  acima  mencionada  foi  elaborada  de

maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em

parte,  direta  ou  indiretamente,  informado,  discutido  ou  recebido  de  qualquer  outro

participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por

qualquer pessoa;

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação acima mencionada

não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato

da licitação acima mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer

outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada quanto a participar ou
não da referida licitação;

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não

será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer

outro participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada antes da adjudicação

do objeto da referida licitação;

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada não

foi,  no  todo  ou em  parte, direta  ou  indiretamente,  informado,  discutido  ou  recebido  de

qualquer integrante do Município de Anadia antes da abertura oficial das propostas; e

f) Que está  plenamente ciente  do  teor  e da  extensão desta declaração  e  que  detém plenos

poderes e informações para firmá-la.

Atenciosamente,

Maceió, 19 de fevereiro de 2020.

Teresa de Fátima Lins de Oliveira.                                                    
CPF nº 453.992.394-34                                                               
Sócia                                                                                                        

Maria do Socorro de Lucena Rodrigues.    
CPF nº 308.887.354-72
Sócia               

STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA – CNPJ: 12.831.861/0001-09

 Vila dos Bancários, nª 14 – Poço – Maceió/AL CEP: 57.025-290 – Fone: (82) 9930-9430
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�v�O�f]O]_a�Ôw]̀b[]̀a]OYe]̀a]OcZOa]Z\O]OcbO]�a]̀_zZOc]_abOc]Ywb\b�zZO]O�f]Oc]a�[Ôw]̀Z_ÔZc]\]_O]OèvZ\[b��]_Ôb\b
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 27/01/2020  002702987 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
 EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA 

 CERTIDÃO Nº:   002702987  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA, vinculado ao CNPJ: 12.831.861/0001-09 *********************************** 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   DE   FALÊNCIA,   INSOLVÊNCIA, 
 RECUPERAÇÃO   JUDICIAL   E   EXTRAJUDICIAL   E   CONCORDATA   em   andamento   nas   unidades   judiciárias   do 
 Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   presente   certidão   não   abrange   eventuais   ações   de   FALÊNCIA   em   que   a   pessoa   a   respeito   da   qual   é 
 expedida figure no pólo ativo; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, segunda-feira, 27 de janeiro de 2020 às 18h14min. 

                      002702987 
 PEDIDO N°:  
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITO DE 
TRIBUTOS MERCANTIS
CERTIDÃO 100717 / 2019

Inscrição: 900983612 Identificação: 359380
Contribuinte
STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME

 C.N.P.J./C.P.F.
12831861000109                     

Situação Cadastral
Ativo

Logradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento
DOS BANCARIOS, Nº: 14, 
57025290, 
Quadra: , Lote:, Loteamento:
Bairro:  POCO                          Cidade: MACEIO
Data Expedição 
13/12/2019

Validade 
12/03/2020

Nº Protocolo 
0

Data Protocolo 
13/12/2019

N.º De Autenticidade: 194.972.574.357
 
.
   Certificamos, com  fundamento  nas  informações  constantes  em  nosso
Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvando o  direito de a
Fazenda Municipal de inscrever e cobrar outras dívidas que  venham  a  ser
apuradas,  com  referência  ao  presente  instrumento,  que  EXISTE débito
registrado em nome do Contribuinte Econômico, ENTRETANTO, nos termos do disposto
no  artigo Art. 206 da Lei nº. 5.172/66 - Código Tributário Nacional, este
documento tem os mesmos efeitos de CERTIDÃO NEGATIVA, porquanto tais débitos
encontram-se na seguinte condição: Art. 151,VI - PARCELAMENTO (pago em dia).
   
     ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   ***********************************************************************
   
  
    
Certidão emitida as 12:56:03 do dia 13/12/2019
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/ na própria Secretaria de Economia.
.
Observação:
Contribuinte em dia com o parcelamento

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de
natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Emitida às 08:58:30 do dia 11/02/2020

Código de controle da certidão: 94B3-2EC0-5089-4EEA

Certidão fornecida para o CNPJ: 12.831.861/0001-09

Válida até 11/04/2020

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Nome/Contribuinte:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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27/01/2020
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
12.831.861/0001-09
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
09/11/2010 

 
NOME EMPRESARIAL 
STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
DONA'S 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
56.11-2-01 - Restaurantes e similares 
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 
56.20-1-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
VL DOS BANCARIOS 

NÚMERO 
14 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
57.025-290 

BAIRRO/DISTRITO 
POCO 

MUNICÍPIO 
MACEIO 

UF 
AL 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CANUTOCAMPOS@HOTMAIL.COM 

TELEFONE 
(82) 9117-0210 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
09/11/2010 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/01/2020 às 18:09:56 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS

FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA

CNPJ: 12.831.861/0001-09

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de

responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam  débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com

exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -

Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua

desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda

Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão

negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:08:05 do dia 28/09/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/03/2020.

Código de controle da certidão: 65CE.BBB8.B558.A809

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDCon...
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27/01/2020 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

apl03.sefaz.al.gov.br/dicad/fic.php 1/1

 Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas
 Superintendência de Receita Estadual - SRE
 Secretaria Adjunta da Receita Estadual Maceió / AL
 Diretoria de Cadastro Segunda-feira, 27 de Janeiro de 2020

Sistema de Emissão da Ficha Cadastral do Contribuinte - FIC On-Line

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Empresa e, se houver qualquer divergência, providencie
junto à SEFAZ a sua atualização cadastral. 
As informações contidas nesta ficha carecem de verificação junto a SEFAZ para comprovação da idoneidade
dos dados contidos.

 Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas - SEFAZ 
Secretaria Especial da Receita Estadual 
Superintendência Especial da Receita Estadual 
Superintendência de Crédito Tributário, Cadastro e Articulação Regional
 

 
NÚMERO CACEAL 
242.39745-0 
CNPJ/CPF 
12.831.861/0001-09

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

INÍCIO DE ATIVIDADE 
11/11/2010 
OPTANTE PELO SIMPLES ? 
SIM

 
RAZÃO SOCIAL 
STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME 

 
NOME DE FANTASIA 
DONA'S 

 
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA 
8230001 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (PRINCIPAL) 
5620102 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 
5611201 - Restaurantes e similares 
5620101 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 
5620104 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar

 
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
83 - Sociedade Empresária Limitada

 
LOGRADOURO 
VL DOS BANCARIOS 

NÚMERO 
14 

COMPLEMENTO 

 
CEP 
57025-290 

BAIRRO/DISTRITO 
POCO 

MUNICÍPIO 
MACEIO 

UF 
AL 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
27/1/2020 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
CANUTOCAMPOS@HOTMAIL.COM 

Data de Emissão: Segunda, 27 de Janeiro de 2020, às 18:19:12 (data e hora de Brasília).

Para qualquer sugestão ligar para:

 | 

Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060

2000 - 2020 @SUTI WEB - © Superintendência de Tecnologia da Informação - SEFAZ/AL
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27/01/2020 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
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•Medidor de Conexão •Fale Conosco

> home > Consulta de Situação Fiscal Cadastral Municipal Boa tarde - Segunda-feira, 27 de Janeiro de 2020 - 18:28hs
 

 Consulta de Situação Fiscal Cadastral Municipal

 

 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
 
 
 CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA
 

 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
DATA DE ABERTURA
09/11/2010

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
900983612 

CNPJ/CPF:
12.831.861/0001-09 

Inscrição Estadual

 
NOME EMPRESARIAL
STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA - ME

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DONA'S

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
5611201 - 0% - restaurantes e similares
5620101 - 0% - fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas
5620102 - 17.11 5% - serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
5620104 - 0% - fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar
8230001 - 17.10 5% - serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas

 
LOGRADOURO
. BR. BR. JOSÉ MIGUEL

NÚMERO
14

COMPLEMENTO

 
CEP
57025-290

BAIRRO/DISTRITO
FAROL

MUNICÍPIO
MACEIO

UF
AL

 
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
08/08/2019

 
SITUAÇÃO ESPECIAL
****

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
****

 
DATA E HORÁRIO DE EMISSÃO
27/01/2020 18:28.

 

 
www.informe.issqn.com.br

© 2002-2007 Informe - Inteligência Fiscal é fazer Acontecer. Todos os direitos reservados.
Para instalar a última versão do flash player necessária para navegação no site,Clique aqui.
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Capital Social
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Capital Integralizado
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Dados do Sócio
Nome
MARIA DO SOCORRO DE
LUCENA RODRIGUES

CPF/CNPJ
308.887.354-72

Participação no capital
R$ 15.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
S

Término do mandato

Nome
TERESA DE FATIMA LINS
DE OLIVEIRA

CPF/CNPJ
453.992.394-34

Participação no capital
R$ 15.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
S

Término do mandato

Dados do Administrador
Nome
MARIA DO SOCORRO DE LUCENA RODRIGUES

CPF
308.887.354-72

Término do mandato
Nome
TERESA DE FATIMA LINS DE OLIVEIRA

CPF
453.992.394-34

Término do mandato

Último Arquivamento
Data
06/08/2019

Número
20190348054

Ato/eventos
002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO
NOME EMPRESARIAL)

Situação 
ATIVA
Status 

SEM STATUS

NIRE (Sede)
27200489634

CNPJ
12.831.861/0001-09

Data de Ato Constitutivo
09/11/2010

Início de Atividade
09/11/2010

Endereço Completo
Vila DOS BANCARIOS, Nº 14, POCO - Maceió/AL - CEP 57025-290
Objeto Social
ORGANIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS, FAMILIARES OU NÃO, INCLUSIVE FESTAS DE FORMATURAS E O SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO
FORNECIDOS POR BUFÊ BANQUETES, COQUETÉIS E RECEPÇÕES.Restaurante e outros estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas;
restaurante self service ou de comida a quilo; venda e serviços de comida preparada para empresas e para o consumo domiciliar e bem como ao
publico em geral, com serviços completo.

Porte
ME (Microempresa)

Prazo de Duração
Indeterminado

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/01/2020, às 14:15:42 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.facilita.al.gov.br, com o código 9PGJX9IZ.

Edvaldo Maiorano de Lima 
Secretário Geral

ALC2000498868

Nome Empresarial: STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA - ME
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: ALC2000498868

Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial do Estado de Alagoas

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

1 de 1
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îkbl],gh,-h,Z\hmh,qZbphgh2,o][iZbZg][Ze,b]ij]bhg]e;,o][iZbZg][Ze,b]_,]e,chibZe;,*+
--.:011,*+,--.:011,*+,-1.1111,*+,-1.11112
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ìbZ[[hgh,Z\hmh,qZbphgh,g],l\Z_2

ìbZ[[hg]
8671-7-1-1
83;35;08

\̂Z_,ZibZ[[hg]2

s][\Zl],ZcZ\[tilb]
8671-7-1-1
83;35;08

\̂Z_,\ZjZ,Z_mh\Z,[Zhc,mh[h,]e,jhc][Ze,-1.1111,Z,--.:0112,u[]bZgZd9eZ,],e][\Zl]
ZcZ\[tilb],Zi\[Z,]e,q][iZbZg][Ze,b]_,m[]m]e\he,Z_mh\hghe2

XYZ[\d[h,g],m[hv],gZ
w]ij]bhxf],9,XiZa]

8671-7-1-1
80;13;34

w]ij]bhg],mh[h,Zijl],gZ,hiZa],],q][iZbZg][,sỳ ,̀z̀ {y|s,̀,Xẁ ss|*̂X,}ynX.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 1041 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0658965

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos  X  
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

 X  

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X   

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

Edital item - Habilitação não exige

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL E ANEXOS

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG

0659529 (SICAF / NÍVEL DE CREDENCIAMENTO / CERTIDÕES
ESTADUAIS E MUNICIPAIS)

0661566 (SICAF ATUALIZADO)

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  
NÃO FOI NECESSÁRIO- LICITANTE ENCAMINHOU quando da
convocação para apresentação de proposta e demais
documentos.

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  0659524 ( CERTIDÕES: TRABALHISTA, CNJ, TCU, PORTAL

TRANSPARÊNCIA, FALÊNCIA)

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0661717

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0659522

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1
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18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X COMPROVAÇÃO V. ITEM 16

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992) X  COMPROVAÇÃO V.  ITEM 16

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital X   

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

ATA PREGÃO 01 0661709

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  

ATA ASSINADA ELETRÔNICAMENTE PELO PREGOEIRO,
RATIFICO A PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR JOÃO HERMÍNIO
DE BARROS NETO COMO EQUIPE DE APOIO.

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO
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VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0661719

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Proposta -  0659519

Resultado Fornecedor -  0661712

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 02/03/2020, 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
0661742 e o código CRC 5D9B9ED9.

0008362-23.2019.6.02.8000 0661742v5
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PROCESSO : 0008362-23.2019.6.02.8000
INTERESSADO : GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
ASSUNTO : PREGÃO SRP 01/2020. HOMOLOGAÇÃO.

 

Parecer nº 367 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

Senhor Diretor-Geral,
 
 
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017,  procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 01/2020, objetivando o 
registro de preços para fornecimento de lanches nos eventos 
a serem realizados  pela Comissão do Programa Mais
Qualidade de Vida,  no exercíco de
2020, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital
(0653190).

Quanto às listas de verificação, exigidas por força
da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o  ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado
no  evento  0661742.

A seguir, o ANEXO VI - Análise de conformidade
prévia à homologação do procedimento licitatório, na
modalidade pregão eletrônico:

 

Item Questionário
Sim
Não

N/A
Evento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

0653196

0653192

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?

Para a Administração Pública Federal:
até R$ 650 mil (DOU e internet)
de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)
acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação
regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM Idem

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização
do certame?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.
SIM Idem

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das
propostas apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço,
da habilitação e dos recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?

Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM 0661709

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM 0661719

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.
 Fase posterior

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por
servidores da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.
SIM

 

0659529

0661566

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM Idem

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa?

 

SIM

 

 0659519

 

10
Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com
impedimento ou suspensão de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU,
CGU e CEIS)?

SIM

0659524
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Dessa forma, esta Assessoria Jurídica conclui pela
legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelos Decretos nº 10.024/2019 e nº 7.892/2013, 
e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não havendo
óbice à homologação do PE nº 01/2020 e subsequente
convocação da empresa STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA
(sic),  CNPJ  11.831.861/0001-09, para lavrar Ata de Registro
de Preços para eventual  fornecimento de lanches nos
eventos  a serem realizados  pela Comissão do Programa Mais
Qualidade de Vida,  no exercíco de
2020, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital
(0653190),   com valor unitário de R$ 16,95 (dezesseis reais e
noventa e cinco centavos) e valor total de R$ 20.340,00 (vinte
mil trezentos e quarenta reais), conforme a proposta
comercial (0659519).

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 03/03/2020, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0662072 e o código CRC AED23A6D.

0008362-23.2019.6.02.8000 0662072v13
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CONCLUSÃO

Maceió, 03 de março de 2020.
Constatada a regularidade de todos os atos

procedimentais realizados no presente certame licitatório, em
especial a Ata de Realização do Pregão Eletrônico (0661709),
o Resultado por Fornecedor (0661712), o Termo de
Adjudicação (0661719) e, finalmente, considerando o
pronunciamento da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral
(Parecer 367 - 0662072), torno os presentes autos conclusos
ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente deste
Tribunal, para os fins do disposto no art. 4º, inciso XXII, da
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, c/c o art. 27 do Decreto
nº 5.450, de 31 de maio de 2005.

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Diretora-Geral em Exercício, em 03/03/2020, 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
0662541 e o código CRC 4B9A7C69.

0008362-23.2019.6.02.8000 0662541v1
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PROCESSO : 0008362-23.2019.6.02.8000
INTERESSADO : GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
ASSUNTO : PREGÃO SRP 01/2020. HOMOLOGAÇÃO.

 

Decisão nº 689 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral
(Parecer 367 - 0662072), atestando a legalidade de todo o certame,
HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos jurídicos e legais, o
resultado do Pregão Eletrônico nº 01/2020, e convoco a empresa STE
EVENTOS E ACESSORIA LTDA (sic),  CNPJ  11.831.861/0001-09,
para lavrar Ata de Registro de Preços para eventual  fornecimento de
lanches nos eventos  a serem realizados  pela Comissão do Programa
Mais Qualidade de Vida,  no exercíco de
2020, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital
(0653190),  com valor unitário de R$ 16,95 (dezesseis reais e noventa
e cinco centavos) e valor total de R$ 20.340,00 (vinte mil trezentos e
quarenta reais), conforme a proposta comercial (0659519).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93, AUTORIZO a contratação da empresa suso referida.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente da
presente Decisão.

 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 17/03/2020, às 19:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0669173 e o código CRC 4616F1E8.

0008362-23.2019.6.02.8000 0669173v7
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DESPACHO

Maceió, 19 de março de 2020.
À SLC.
Para publicar o resultado do certame, nos termos

da Decisão 689 (0669173) e demais medidas cabíveis.
Oportunamente será juntado o registro de

homologação no Comprasnet.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/03/2020, 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
0670279 e o código CRC 51DE9C88.

0008362-23.2019.6.02.8000 0670279v1
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20/03/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=831729&tipo=t 1/1

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00001/2020 (SRP)

Às 08:50 horas do dia 20 de março de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0008362-
23.2019, Pregão nº 00001/2020. 

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Buffet
Descrição Complementar: Serviços de natureza continuada, por intermédio de empresa especializada, para
fornecimento, sob demanda, de alimentação (tipo lanches), neste compreendidos gêneros alimentícios prontos,
industrializados, in natura e bebidas, destinados à realização de eventos, tais como palestras, reuniões e cursos
propostos aos servidores deste Regional, promovidos pela Comissão do Programa Mais Qualidade de Vida do TRE/AL.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.200 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 22,8500 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA , pelo melhor lance de R$ 16,9500 e a quantidade de 1.200
Unidade .

Eventos do Item
Evento Data Nome Observações

Adjudicado 02/03/2020
14:47:08 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: STE EVENTOS E
ACESSORIA LTDA, CNPJ/CPF: 12.831.861/0001-09, Melhor lance: R$

16,9500

Homologado 20/03/2020
08:50:09

ANDREA CRISTINA
DE LIMA BELCHIOR

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 20 de março de 2020.
 
Sigam os autos à SLC, para publicar o resultado do

certame, conforme já solicitado no Despacho GSAD 0670279,
e para informar que consta convocação de cadastro de
reserva aberta até o próximo dia 23, segunda-feira.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/03/2020, às 10:29, 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
0670800 e o código CRC 1DDAB649.

0008362-23.2019.6.02.8000 0670800v1
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24/03/2020 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termocadres.asp?prgCod=831729&tipo=t 1/2

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Formação do Cadastro de Reserva 

 Data de abertura:  19/02/2020 14:00
 Número da portaria:  120/2019
 Data de portaria:  20/03/2019
 Número do processo:  0008362-23.2019
 Número do pregão:  00001/2020 (SRP)
 Objeto:  Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviços de natureza continuada, mediante sistema de registro de
preços, por intermédio de empresa especializada, para fornecimento, sob demanda, de alimentação (tipo lanches), neste
compreendidos gêneros alimentícios prontos, industrializados, in natura e bebidas, destinados à realização de eventos,
tais como palestras, reuniões e cursos propostos aos servidores deste Regional, promovidos pela Comissão do Programa
Mais Qualidade de Vida do TRE/AL.

    Item 1

Descrição: Buffet
Descrição Complementar: Serviços de natureza continuada, por intermédio de empresa especializada, para
fornecimento, sob demanda, de alimentação (tipo lanches), neste compreendidos gêneros alimentícios prontos,
industrializados, in natura e bebidas, destinados à realização de eventos, tais como palestras, reuniões e cursos propostos
aos servidores deste Regional, promovidos pela Comissão do Programa Mais Qualidade de Vida do TRE/AL.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1200 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor estimado: R$ 22,8500  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade Ofertada Valor Adjudicado
12.831.861/0001-09 STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA 1200 R$ 16,9500

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 20/03/2020 08:50 Data/Hora Final: 23/03/2020 08:48
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 24/03/2020 18:50
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 16,9500
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
1 05.473.499/0001-78 VCE SAT LTDA 1200 21/03/2020 08:57:15

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
Cadastro de

Reserva

20/03/2020
08:50:09

126.868.468-
60

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 20/03/2020
08:50 com data fim prevista para 23/03/2020 08:48 pelo valor de R$

16,9500.
Adesão ao Cadastro

de Reserva
21/03/2020
08:57:14 - Fornecedor 05.473.499/0001-78 - VCE SAT LTDA aderiu ao cadastro de

reserva.
Envio do Cadastro

de Reserva ao
SIASG

24/03/2020
18:50:16

126.868.468-
60 Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de março de 2020.
 
Com a juntada da ata do cadastro de reserva

(0672412), devolvo os autos à SLC.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/03/2020, às 22:02, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0672413 e o código CRC 2EEEB482.

0008362-23.2019.6.02.8000 0672413v1
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 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 26/03/2020 12:25:50
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
   Ofício: 5789468
   Data prevista de publicação: 27/03/2020
   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

12535118 Aviso de Homologação Pregão Eletrônico nº 01-2020 -
STE.rtf

1219c5e2d27b09aa
564c84050676d405 4,00 R$

132,16

12535119 Aviso de Homologação Pregão Eletrônico nº 05-2020 -
GENTE.rtf

3569dbe93ce99aaf
5359fb8b7b037bc8 4,00 R$

132,16

TOTAL DO OFICIO 8,00 R$
264,32
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020032700081
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TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de Equipamentos de
fitotecas, fitas de Backup e Racks. ATA/FORNECEDOR/VALOR UNITARIO. ATA N. 0005/2020
- VS DATA COMERCIO & DISTRIBUICAO LTDA - item 09/R$456,60; item10/R$280,00. Integra
da ARP: Comprasnet e www.trf1.jus.br.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

A Divisão de Compras e Licitações, com atribuição dada pela Portaria n.º
192/98 e de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público que não
sofreram alterações os preços registrados no Sistema de Registro de Preços, publicados no
Diário Oficial da União, Seção 3, nº 114 de 14/06/2019, pág. 107; nº 188 de 27/09/2019,
págs. 135 e 136; nº 243 de 17/12/2019, pág. 153 e nº 250 de 27/12/2019, pág. 250. As
Atas estão disponíveis na internet, no endereço eletrônico
h t t p : / / w e b . t r f 3 . j u s . b r / c o n t a s / At a s R e g i s t r o P r e c o s .

São Paulo-SP, 25 de março de 2020.
TÂNIA MARIA GUIDO

Diretora

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2020 - UASG 70002

Nº Processo: 226302066248000. Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a Formação
de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a contratação de empresa
especializada na prestação de serviços de rede corporativa de longa distância WAN por meio de
links satélite VSAT, compreendendo: implantação, configuração, disponibilização de
ferramentas de gerenciamento com manutenção preventiva e corretiva da rede de serviços de
dados dedicado e exclusivo entre as unidades do TRE-AC.. Total de Itens Licitados: 9. Edital:
27/03/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Antonio da Rocha Viana, 1389, Isaura Parente
- Rio Branco/AC ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70002-5-00018-2020. Entrega
das Propostas: a partir de 27/03/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das
Propostas: 14/04/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JOAO BATISTA BENTO DA SILVA
Chefe da Seção de Compras, Licitações e Contratos

(SIASGnet - 26/03/2020) 70002-00001-2020NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0008362-23.2019.6.02.8000. O Desembargador
Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Presidente do TRE/AL, homologou, em 17/03/2020, o
resultado do Pregão Eletrônico nº 01/2020, cujo objeto é o registro de preços de lanches
em eventos, em que seu objeto foi adjudicado a empresa STE EVENTOS E ACESSORIA
LTDA., CNPJ nº 11.831.861/0001-09, pelo valor unitário R$ 16,95 e total de R$ 20.340,00 ,
com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019.

Maceió/AL, 26 de março de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0000662-59.2020.6.02.8000.
O Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, Presidente do TRE/AL,

homologou, em 25/03/2020, o resultado do Pregão Eletrônico nº 05/2020, cujo objeto é a
contratação de prestação dos serviços de seguro veicular para a frota do TRE/AL, em que
seu objeto foi adjudicado a empresa GENTE SEGURADORA S.A., CNPJ nº 90.180.605/0001-
02, pelo valor total de R$ 9.600,00 , com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/02 e no
Decreto nº 10.024/2019.

Maceió/AL, 26 de março de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019; Proc. SEI nº 0010165-41.2019.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 57, II, e art 65, parágrafos 5º e 8º da Lei nº 8.666/1993; Partes: União,
através do TRE/AL, e a empresa Ativa Serviços Gerais Eireli CNPJ nº 40.911.117/0001-41,
Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato por 12 meses; revisão do valor mensal de R$
20.307,95 para R$ 20.260,39; e reajuste do insumos na ordem de 3,57%. Valor anual (nova
vigência): R$ 313.440,15. Assinatura: 23/03/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2014; Proc. SEI nº 0008937-31.2019.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 62, §3º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 e alterações, e no Parágrafo
Primeiro, da Cláusula Quinta do contrato; Partes: União, através do TRE/AL,  e a
Organização Arnon de Mello, CNPJ 12.199.147/0001-31, Objeto: prorrogação da vigência
do Contrato, locação do imóvel (prédio comercial), denominado Edifício Jornalista ARNON
DE MELLO, situado na Avenida Aristeu de Andrade, n. 377, Farol, Maceió-Al, pelo período
de 2 (dois) anos; e reajuste do valor mensal de R$ 139.000,00 para R$ 144.434,90. Valor
total R$ 3.466.437,60; Assinatura: 23/03/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2014; Proc. SEI nº 0000985-35.2018.6.02.8000;
Fund. Legal: art. 62, §3º, inciso I, da Lei nº 8.666/1993 e alterações, e no Parágrafo
Primeiro, da Cláusula Quinta do contrato; Partes: União, através do TRE/AL, e Luis
Henrique Costa Amorim, CPF 091.273.534-19, e Laís Regina Costa Amorim, CPF
095.629.914-82. Objeto: prorrogação da vigência do Contrato, locação do imóvel situado
na Avenida Aristeu de Andrade, n. 406, Farol, Maceió-Al, pelo período de 12 meses;. Valor
total R$ 90.000,00; Assinatura: 12/03/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2019; Proc. SEI nº 0010167-11.2019.6.02.8000; Fund.
Legal: art. 57, II, e art 65, parágrafos 5º e 8º da Lei nº 8.666/1993; Partes: União, através do TRE/AL,
e a empresa AtivaServiços Gerais Eireli CNPJ nº 40.911.117/0001-41, Objeto: Prorrogação da vigência
do Contrato por 12 meses; revisão do valor mensal de R$ 30.377,12 para R$ 30.359,38; e reajuste do
insumos na ordem de 3,57%. Valor anual (nova vigência): R$ 448.541,99. Assinatura: 23/03/2020.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Convênio nº 33/2019; Processo nº 0003122-53.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nº
8.666/1993 e suas atualizações. Partes: Município de Pilar - AL, CNPJ nº 12.200.150/0001-
28 e a União, através do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, CNPJ nº 06.015.041/0001-
38; Objeto: o apoio, por parte do Município, ao TRE/AL, nas atividades de manutenção do
cartório eleitoral no que respeita a serviços de limpeza, asseio, conservação e vigilância.
Vigência: 5 anos, a partir da data da assinatura (11/12/2019), podendo ser prorrogado.

EXTRATO DE CONVÊNIO

Convênio nº 32/2019; Processo nº 0003122-53.2019.6.02.8000; Fund. Legal: Lei nº
8.666/1993 e suas atualizações. Partes: Município de Pilar/AL, CNPJ nº 12.200.150/0001-
28, e a União, através do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, CNPJ nº 06.015.041/0001-
38; Objeto: a conjugação de esforços entre os partícipes para atuar em parceria, na
continuidade das ações institucionais necessárias à realização das atividades inerentes à
Justiça Eleitoral, no Município de Pilar/AL, no que concerne à requisição de pessoal.
Vigência: 5 anos, a partir da data da assinatura (11/12/2019), podendo ser prorrogado.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0000194-95.2020. Objeto: Prestação de serviços de telefonia fixo comutado
(STFC), de longa distância Nacional - DDD (fixo-fixo e fixo móvel), conforme especificações
descritas nos Anexos I e I-A do edital.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 27/03/2020 das
08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00008-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 27/03/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
14/04/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 25/03/2020) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE CANCELAMENTO

ITEM DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
O Diretor-Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas torna público o

cancelamento do item 16 da Ata de Registro de Preços nº 57/2019 (PAD nº 008404/2018),
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES, TIPO ETÍLICO HIDRATADO, GEL, CONCENTR AÇ ÃO
70%. O cancelamento ocorre devido à ausência do produto em estoque nas fábricas, fato
decorrente do surto de Corona Vírus. Data da autorização do cancelamento:
25/03/2020.

Manaus (AM), 27 de março de 2020.
JÚLIO BRIGLIA MARQUES

Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2020 - UASG 70013

Nº Processo: 10870/2019. Objeto: Registro de preços visando a eventual aquisição de
material de consumo médico odontológico.. Total de Itens Licitados: 99. Edital: 27/03/2020
das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150 - Salvador - Ba, Paralela -
Salvador/BA ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70013-5-00020-2020. Entrega
das Propostas: a partir de 27/03/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 13/04/2020 às 15h00 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais:
O Edital está disponível no Comprasnet, bem como no site do Tribunal, no endereço
www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser obtidas por meio do telefone (71)
3373-7110.

RAUL ALMEIDA DA PAZ
Pregoeiro

(SIASGnet - 25/03/2020) 70013-00001-2019NE000054

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2020 - UASG 70013

Nº Processo: 83372019. Objeto: Registro de preço visando a eventual aquisição de material
de expediente.. Total de Itens Licitados: 73. Edital: 27/03/2020 das 08h00 às 17h59.
Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150 - Salvador - Ba, Paralela - Salvador/BA ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70013-5-00021-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 27/03/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
13/04/2020 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br. Informações Gerais: O Edital está
disponível no Comprasnet, bem como no site do Tribunal, no endereço www.tre-ba.jus.br.
Outras informações poderão ser obtidas por meio do telefone (73)3237-1376.

ATHIE MARCOS ASSIS RAMOS
Pregoeiro

(SIASGnet - 26/03/2020) 70013-00001-2020NE000054

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato N.º 17/2019 celebrado com a EMPRESA TELEMAR
NORTE LESTE S.A, CNPJ: 33.000.118/0001-79. Objeto: visa prorrogar o Contrato por mais 12
(doze) meses, a partir de 7 de maio de 2020. Fundamento: 57, II, da Lei n.º 8.666/93 e
suas alterações posteriores, c/c Cláusula Décima Primeira do Contrato n.º 17/2019, e na
autorização do Diretor-Geral no PAD n.º 22.755/2019. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho,
Diretor-Geral do TRE-CE, e pela empresa, Davi de Oliveira Bertucci e Carlos Alberto da
Costa Barbosa. DATA: 13/03/2020.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Espécie: Pregão Eletrônico n.º 10/2020. Processo n.º 19.473/2019
Objeto: aquisição de material para manutenção preventiva e corretiva em

equipamentos pertencentes ao TRE-CE. O objeto foi adjudicado à empresa: FABRÍCIO
RACHADEL COSTA, CNPJ: 33.618.396/0001-94 valor: R$ 8.064,00. Homologado por: Hugo
Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE/CE. Data: 16/03/2020.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral
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De: "sandraalexandre" <sandraalexandre@tre-al.jus.br>
Para: sos.lucena.r@hotmail.com
CCO: "slc Mailing List" <slc@tre-al.jus.br>
Data: 02/04/2020 05:58 PM
Assunto: Solicitação. Assinatura. ARP nº 02/2020- tre-al

 
Às Sras Maria do Socorro Lucena Rodrigues e Teresa de Fátima Lins de Oliveira
Representante da empresa STE EVENTOS E ACESSORIA LTDA
 
Por condução deste instrumento, apresento o incluso documento digitalizado em "pdf", tratando-se da Ata de Registro
de Preços nº 02/2020, tendo como partes interessadas o TRE/AL e a empresa de Vossas Senhorias, para fins de
fornecimento de lanches, especificado no Processo SEI nº 0008362-23.2019.6.02.8000.
 
Desta feita, solicito os seus préstimos para as providências a seguir assinaladas, tudo a ocorrer com a maior
brevidade possível:
 
a) Abrir o anexado arquivo e imprimi-lo em 02 (duas) vias para cada folha;
 
b) Assinar em cada uma delas;
 
c) Devolver todas as vias para o seguinte destinatário e endereço:
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
SLC / COMAP
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol
CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.
 
Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento do presente e-mail.
 
Por obséquio, solicito que as vias do documento anexo NÃO sejam impressas em frente-verso.
 
Ao ensejo, reitero votos de estima e apreço, ficando à disposição para quaisquer esclarecimentos.
 
Atenciosamente,
 
Sandra Helena Lima Alexandre
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765
 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
Av. Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar- Farol
CEP 57.051-090- Maceió - AL
CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

 

 

 

Anexados:

Arquivo: ATT00003.txt Tamanho:
1k

Tipo de
Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00004.html
(Mostrar conteúdo da mensagem)

Tamanho:
8k

Tipo de
Conteúdo:
text/html
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Arquivo: ATA DE REGISTRO DE
PREÇO Nº 02-2020- - LANCHES-
PA SEI 0008362-23.2019.pdf

Tamanho:
161k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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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: 13/04/2020 16:01:14
Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
Operador: Denise Maria de Araújo
Ofício: 5808687
Data prevista de publicação: 14/04/2020
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
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Sequencial Arquivo(s) MD5
Tamanho

(cm)
Valor

12567655
Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 06-2019
(ativa).rtf

fc162998ac46624f
693963361448b3bb

5,00
R$

165,20

12567656
Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 07-2019
(ativa).rtf

99759051779d929d
5bdd785ea33c5f6a

5,00
R$

165,20

12567657
Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 08-2019
(ativa).rtf

f65de275ba29f111
42d23e9f541351e0

5,00
R$

165,20

12567698
Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 09-2019
(ativa).rtf

2f7990512c195d70
fb31d6e09669e47d

5,00
R$

165,20

12567699
Extrato Ata de Registro de Preços nº 02-2020 - STE
EVENTOS E ACESSORIA LTDA.rtf

5d1342e5d34baa36
e089763fecdd81e4

4,00
R$

132,16

TOTAL DO OFICIO 24,00
R$

792,96
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo STJ 212/2016. 6º Termo Aditivo ao Contrato STJ n. 26/2016. CONTRATADA: REAL
JG SERVIÇOS GERAIS EIRELI. CNPJ: 08.247.960/0001-62. OBJETO: Ajuste, alteração
contratual, reequilíbrio econômico-financeiro, repactuação de preços contratados, reajuste
e prorrogação de vigência contratual com cláusula resolutória. FUNDAMENTO: Art. 58, § 1°
c/c art. 65, II, "d", c/c § 5° e art. 57, II, todos da Lei n. 8.666/1993. VIGÊNCIA: 20/06/2020
a 19/06/2021. ASSINATURA: 08/04/2020. VALOR DO CONTRATO: R$ 8.443.434,84.
SIGNATÁRIOS: Walter Disney Noleto Costa - SAD/STJ, e Flavia Macena de Sousa -
Contratada.

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
S EC R E T A R I A

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Modalidade: inexigibilidade de licitação. Objeto: contratação da CLÍNICA OLIVEIRA DE
ODONTOLOGIA LTDA, CNPJ n° 01.626.095/0001-16, para a prestação de serviços de
assistência odontológica aos beneficiários do Programa de Assistência à Saúde do Tribunal
Superior do Trabalho - TST-Saúde, conforme Edital de Credenciamento nº 1/2019.
Fundamento Legal: Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93. Ratificada por: Gustavo Caribé de
Carvalho, Diretor-Geral da Secretaria, nos termos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666/93.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST nº 500.772/2020-0. Hospital Daher Lago Sul. CNPJ 00.382.069/0001-27. 1º
termo aditivo ao contrato CRM-015/2015 - Prestação de serviços ao Programa de
Assistência à Saúde do TST - TST-Saúde. Prorrogação por 6 meses, de 13/4/2020 até
12/10/2020, nos termos do art. 57, § 4º, da Lei nº 8.666/93. Assinatura: 9/4/2020. Pelo
Contratante: Gustavo Caribé de Carvalho, Diretor Geral da Secretaria. Pela Contratada:
Maria de Lourdes da Silva Pinto, Superintendente.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
S EC R E T A R I A

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ESPÉCIE: Processo SEI nº 017581/19-00.11. Pregão Eletrônico nº 87/2019. Ata de Registro

de Preços nº 81/2020. OBJETO: Eventual aquisição de uniformes, para o STM (Órgão

Gerenciador) e para o Comando Logístico e a Secretaria de Economia e Finanças do

Comando do Exército - MEX/DF (Órgãos Participantes). ÓRGÃO GERENCIADOR: Superior

Tribunal Militar. CNPJ: 00.497.560/0001-01. FORNECEDOR BENEFICIÁRIO: ELLEN MOALLEM

& CIA LTDA. CNPJ: 08.084.695/0001-49. Programa de Trabalho: 02.061.0566.4225.0100

0001 - Julgamento de Processos - JUPROC. VALOR UNITÁRIO REGISTRADO: Item 17, R$

43,90. VIGÊNCIA: 06/04/2020 a 05/04/2021. FUNDAMENTO LEGAL: Lei no 10.520, de 17 de

julho de 2002, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Decretos no 10.024,

de 20 de setembro de 2019, n° 8.538, de 6 de outubro 2015 e nº 7.892, de 23 de janeiro

de 2013, e alterações posteriores, e, subsidiariamente, Lei no 8.666, de 21 de junho de

1993. DATA DE ASSINATURA: 06/04/2020. ASSINAM: Silvio Artur Meira Starling, Diretor-

Geral, pelo Órgão Gerenciador, e Ellen Moallem, Representante Legal, pelo Fo r n e c e d o r

Beneficiário.

A descrição detalhada dos itens encontra-se disponível no endereço eletrônico

http://www.stm.jus.br/licitacoes/atas-registro-preços.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2020 - UASG 90028

Nº Processo: EOF-2019/0218. Objeto: Contratação de empresa para execução de serviço de
Teste e Recarga de 04 cilindros de gás FM-200 (HFC227ea) do TRF da 2ª Região.. Total de
Itens Licitados: 1. Edital: 14/04/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua do Acre, 80, Sala
604, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90028-5-
00032-2020. Entrega das Propostas: a partir de 14/04/2020 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 29/04/2020 às 13h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 07/04/2020) 90028-00001-2020NE000298

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 05/2020. CONTRATANTE: TRF 4ª Região. CONTRATADA:
Acumuladores Moura S.A. OBJETO: Fornecimento e substituição, serviço de
desmontagem, retirada e descarte de 304 baterias seladas, estacionária,
chumbo-ácido regulada por válvula VRLA, 12V/40A/h, para uso em No-Breaks
(UPS). ORIGEM: PE nº 08/2020. DOT. ORÇAMENTÁRIA: PT- 168396, ND 3390.30
e 2020NE500731, datada de 06.04.2020. PREÇO TOTAL: R$ 112.598,56.
VIGÊNCIA: 07.04.2020 a 07.07.2020. PA: 0014970-24.2014.4.04.8000.
ASSINATURA: Márcio Bernardes Jardim, Diretor Administrativo, em
07.04.2020.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 1°Aditivo ao Contrato n° 13/2019. Contratante: TRF5ªR. Contratada:
CONSTRUTORA JR OLIVEIRA LTDA. CNPJ: 40.863.722/0001-94. Objeto: Prorrogar o prazo de
vigência do Contrato por mais 60 (sessenta)dias. Fundamento Legal: PAV n° 00022-
91.2020.4.05.7000-TRF5ªRegião; art. 57, inciso II da Lei n° 8.666/1993. Vigência:
07/05/2020 até 05/07/2020. Valor:R$ 110.658,22(cento e dez mil, seiscentos e cinquenta e
oito reais e vinte e dois centavos) Recursos Orçamentários: PT-168455; ED-339037.04.
Assinatura: 06/04/2020. Assinam: Edson Fernandes Santana, Diretor Geral-TRF5ªR. e
Jerônimo Romão de Oliveira, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 02/2020; Proc. SEI nº 0008362-23.2019.6.02.8000; PE nº 01/2020; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, e Decreto nº 5.450/2005; Gerenciador da Ata:
TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação deste extrato no DOU. Assinatura:
02/04/2020; Objeto: Registro de Preços de serviços para fornecimento de lanches - Coffee
Break; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade, quantidade, valor
unitário, valor total, respectivamente. (consultar no PE nº 01/2020, no site: www.tre-
al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); STE
EVENTOS E ACESSORIA LTDA, CNPJ 11.831.861/0001-09, Item 01, Própria empresa,
unidade, 1.200, R$ 16,95, R$ 20.340,00.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 09/2019; Proc. SEI nº 0001049-74.2020.6.02.8000;
Fund. Legal: artigos 39 da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, na Convenção Coletiva de
Trabalho 2020/2020 da Categoria (evento SEI 0654287) e no artigo 65, §8º, da Lei nº
8.666/1993 e alterações posteriores combinado com a Cláusula Sexta do Contrato nº
09/2019 e com o §5º da Cláusula Segunda do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº
09/2019; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa Ativa Serviços Gerais Eireli CNPJ nº
40.911.117/0001-41, Objeto: repactuação do valor do Contrato, a partir de 1º de janeiro de
2020, com base nos acréscimos trazidos pela Convenção Coletiva de Trabalho - 2020, que
altera os valores dos salários-base das categorias e do auxílio-alimentação. Valor mensal:
R$ 31.785,56 a partir de 1º/01/2020, em razão desta repactuação. A partir de 02/04/2020,
o valor mensal passa para R$ 30.771,18 em razão da exclusão dos custos não renováveis.
Valor global: R$ 466.001,93, considerando a repactuação ora efetuada e a exclusão dos
custos não renováveis. Assinatura: 30/03/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019; Proc. SEI nº 0001046-22.2020.6.02.8000;
Fund. Legal: artigos 39 da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, na Convenção Coletiva de
Trabalho 2020/2020 da Categoria (evento SEI 0654361) e no artigo 65, §8º, da Lei nº
8.666/1993 e alterações posteriores combinado com a Cláusula Sexta do Contrato nº
08/2019 e com o §5º da Cláusula Segunda do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº
08/2019; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa Ativa Serviços Gerais Eireli CNPJ nº
40.911.117/0001-41, Objeto: repactuação do valor do Contrato, a partir de 1º de janeiro de
2020, com base nos acréscimos trazidos pela Convenção Coletiva de Trabalho - 2020, que
altera os valores dos salários-base das categorias e do auxílio-alimentação. Valor mensal:
R$ 21.307,03 a partir de 1º/01/2020, em razão desta repactuação. A partir de 02/04/2020,
o valor mensal passa para R$ 20.695,31 em razão da exclusão dos custos não renováveis.
Valor global: R$ 326.201,01, considerando a repactuação ora efetuada e a exclusão dos
custos não renováveis. Assinatura: 30/03/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 06/2019; Proc. SEI nº 0001044-52.2020.6.02.8000;
Fund. Legal: artigos 39 da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, na Convenção Coletiva de
Trabalho 2020/2020 da Categoria (evento SEI 0654708) e no artigo 65, §8º, da Lei nº
8.666/1993 e alterações posteriores combinado com a Cláusula Sexta do Contrato nº
06/2019 e com o §5º da Cláusula Segunda do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº
06/2019; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa Ativa Serviços Gerais Eireli CNPJ nº
40.911.117/0001-41, Objeto: repactuação do valor do Contrato, a partir de 1º de janeiro de
2020, com base nos acréscimos trazidos pela Convenção Coletiva de Trabalho - 2020, que
altera os valores dos salários-base das categorias e do auxílio-alimentação. Valor mensal:
R$ 37.519,62 a partir de 1º/01/2020, em razão desta repactuação. A partir de 02/04/2020,
o valor mensal passa para R$ 36.233,61 em razão da exclusão dos custos não renováveis.
Valor global: R$ 542.102,86, considerando a repactuação ora efetuada e a exclusão dos
custos não renováveis. Assinatura: 30/03/2020.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2019; Proc. SEI nº 0001045-37.2020.6.02.8000;
Fund. Legal: artigos 39 da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, na Convenção Coletiva de
Trabalho 2020/2020 da Categoria (evento SEI 0654669) e no artigo 65, §8º, da Lei nº
8.666/1993 e alterações posteriores combinado com a Cláusula Sexta do Contrato nº
07/2019 e com o §5º da Cláusula Segunda do Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº
07/2019; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa Ativa Serviços Gerais Eireli CNPJ nº
40.911.117/0001-41, Objeto: repactuação do valor do Contrato, a partir de 1º de janeiro de
2020, com base nos acréscimos trazidos pela Convenção Coletiva de Trabalho - 2020, que
altera os valores dos salários-base das categorias e do auxílio-alimentação. Valor mensal:
R$ 25.115,63 a partir de 1º/01/2020, em razão desta repactuação. A partir de 02/04/2020,
o valor mensal passa para R$ 24.412,15 em razão da exclusão dos custos não renováveis.
Valor global: R$ 306.169,07, considerando a repactuação ora efetuada e a exclusão dos
custos não renováveis. Assinatura: 30/03/2020.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0008948-09.2019. Objeto: Contratação de empresa especializada
para a confecção de placas em acrílico que formarão as galerias de Diretores
do Tribunal Regional Eleitoral e da Escola Judiciária Eleitoral de Alagoas, com
instalação, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus
anexos.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 14/04/2020 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00016-2020. Entrega das
Propostas: a partir de 14/04/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 29/04/2020 às 14h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 13/04/2020) 70011-00001-2019NE000032
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E-mail - 0684520

Data de Envio: 
  14/04/2020 11:15:15

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    sos.lucena.r@hotmail.com

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços com TRE/AL assinada

Mensagem: 
  Bom dia!

Segue anexo arquivo referente à Ata de Registro de Preços nº 02/2020 assinada, para acompanhamento
de suas cláusulas.

Informo que a publicação do extrato da Ata de Registro de Preços nº 02/2020 ocorreu nesta data no Diário
Ofício da União.

Atenciosamente,

Ingrid Pereira de Lima Araujo

Anexos:
    Ata de Registro de Preços 02-2020.pdf

E-mail SLC 0684520         SEI 0008362-23.2019.6.02.8000 / pg. 412



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

 

DESPACHO

Maceió, 14 de abril de 2020.
À PREG,
para registros da Ata de Registro de Preços no

comprasnet.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 14/04/2020, às 11:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0684523 e o código CRC EB78A50D.

0008362-23.2019.6.02.8000 0684523v1
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EXTRATO - TRE-AL/PRE/PREG

__ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA
)____________________________________
DATA: 14/04/2020 HORA: 16:24:33 USUÁRIO: JOAO
UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PREGÃO Eletrônico NÚMERO: 00001/2020
MODO DISPUTA: Aberto/Fechado VALOR SIGILOSO? Não

TIPO DE OBJETO: Serviços Comuns

ITEM : 00001 INFORMADO
SERVIÇO : 000012807 - BUFFET

VALIDADE DA ATA : 02/04/2020 A 02/04/2021 DATA ASSINATURA : 02/04/2020

UNID. DE FORNECIMENTO : Unidade
CRITÉRIO DE VALOR: Valor Máximo Aceitável

BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA

PF3=SAI PF12=RETORNA M1T

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 14/04/2020, às 16:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0685097 e o código CRC 08AF3703.

Extrato PREG 0685097         SEI 0008362-23.2019.6.02.8000 / pg. 414



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

 

DESPACHO

Maceió, 15 de abril de 2020.
À SAD,
para providências necessárias à designação de

gestor/fiscal.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 15/04/2020, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0685796 e o código CRC 8FF10CD9.

0008362-23.2019.6.02.8000 0685796v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2020.
À SGP.
 
Senhora Secretária,
 
Considerando o disposto no item 9.1 do Termo de

Referência 0614141, solicito que Vossa Senhoria indique, à
Diretoria Geral, para efeito de emissão de portaria, o servidor
titular da função de Assistente de Planejamento e Gestão da
SGP, assim como seu substituto eventual, para que possa
atuar como gestor contratual e substituto do serviço de
fornecimento de lanches - coffee break - firmado com a
empresa STE Eventos e Acessoria LTDA, instrumentalizado
pela Ata de Registro de Preços n° 02/2020 (0684515).

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/04/2020, às 14:58, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0686387 e o código CRC 736215CC.

0008362-23.2019.6.02.8000 0686387v1

Despacho GSAD 0686387         SEI 0008362-23.2019.6.02.8000 / pg. 416



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

 

DESPACHO

Maceió, 16 de abril de 2020.
Senhor Diretor,
Em atenção ao despacho GSAD 0686387, evoluo os autos

a Vossa Senhoria informando que a servidora FABIANA TENÓRIO DE
FREITAS E SILVA, detentora da função de Assistente de
Panejamento e Gestão da SGP, atuará como gestora do contrato de
fornecimento de lanches - coffee break. 

Como substituta, na gestão do referido contrato, indico
ao servidora TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA RODRIGUES,
lotada no Gabinete da SGP.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 17/04/2020, às 08:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0686793 e o código CRC FD11A032.

0008362-23.2019.6.02.8000 0686793v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 17 de abril de 2020.
Senhor Presidente,
 
Trata-se das indicações da Sra. Secretária de Gestão de

Pessoas (0686793), da servidora FABIANA TENÓRIO DE FREITAS E
SILVA, detentora da função de Assistente de Panejamento e Gestão
da SGP, e da servidora TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA
RODRIGUES, lotada no Gabinete da SGP para atuarem,
respectivamente, como gestora e substituta do contrato para
prestação do serviço de fornecimento de lanches - coffee break -
firmado com a empresa STE Eventos e Acessoria LTDA,
instrumentalizado pela Ata de Registro de Preços n° 02/2020
(0684515). 

Dessa forma, manifestando total aquiescência com a
proposição da Sra. Secretária de Gestão de Pessoas, subo os autos a
Vossa Excelência, para decisão a respeito, propondo, salvo melhor
Juízo, o acatamento da mesma.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
17/04/2020, 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
0687311 e o código CRC 2A7CB83E.
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Conclusão GDG 0687311         SEI 0008362-23.2019.6.02.8000 / pg. 418



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0008362-23.2019.6.02.8000
INTERESSADO : GABINETE DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
ASSUNTO : Designação. Servidoras. Gestão de Contrato.

 

Decisão nº 1119 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão do Senhor Diretor-Geral,
inserta no evento SEI nº 0687311.

Designo as servidoras FABIANA TENÓRIO DE
FREITAS E SILVA,  ocupante da função de Assistente de
Planejamento e Gestão da Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP e
TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA RODRIGUES , lotada no
Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP, para atuarem,
respectivamente, como Gestora e Substituta do contrato para
prestação do serviço de fornecimento de lanches - coffee break -,
firmado com a empresa STE Eventos e Acessoria Ltda. (sic),
instrumentalizado pela Ata de Registro de Preços n° 02/2020
(0684515).

À Diretoria-Geral para elaboração da competente Portaria
de designação.

Após a publicação, proceda-se à remessa dos autos à
Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP, para ciência
às interessadas e adoção dos atos próprios de gestão contratual.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 21/04/2020, às 15:49, 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
0687795 e o código CRC 22D296F9.

0008362-23.2019.6.02.8000 0687795v4
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PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 149/2020 TRE-AL/PRE/DG/GDG

O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais e
regulamentares, considerando o contido no art. 67 da Lei nº
8.666/93 e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 0008362-
23.2019.6.02.8000, resolve:

 

Art. 1º. Designar as servidoras FABIANA TENÓRIO DE FREITAS E
SILVA, ocupante da função de Assistente de Planejamento e Gestão da Secretaria de
Gestão de Pessoas - SGP e TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA RODRIGUES , lotada
no Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas - SGP, para atuarem,
respectivamente, como Gestora e Substituta do contrato para prestação do serviço de
fornecimento de lanches - coffee break -, firmado com a empresa STE Eventos e
Acessoria Ltda.  instrumentalizado pela Ata de Registro de Preços n° 02/2020.

Art. 2º. As gestoras ora designadas deverão observar, no que couber, as disposições
constantes no Título IV (arts. 16 a 22), da Resolução TRE/AL nº 15.787, de 15/02/2017,
publicada no Diário Oficial do Estado no dia 16/02/2017.

Art. 3º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente

Maceió, 22 de abril de 2020.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 22/04/2020, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0689349 e o código CRC 9164117F.

0008362-23.2019.6.02.8000 0689349v3
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Disponibilização: 27/04/2020
Publicação: 28/04/2020
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CERTIDÃO

Certifico para os devidos fins que a Portaria nº 149 da
Presidência foi publicada na edição nº77 do Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Alagoas, no dia 28 de abril do corrente ano, às
pags. 02/03.

Documento assinado eletronicamente por ÉRICA SANTOS BRAGA, Técnico Judiciário,
em 28/04/2020, às 13:35, 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
0693068 e o código CRC B347F85A.

0008362-23.2019.6.02.8000 0693068v3
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DESPACHO

Maceió, 28 de abril de 2020.
Publicada a Portaria Presidência nº 149/2020 no Diário

Eletrônico da Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL, nos termos da
Certidão 0693068, determino o encaminhamento do presente
procedimento à Secretaria de Administração para ciência aos
interessados e continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
28/04/2020, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0693206 e o código CRC 17B78D2B.

0008362-23.2019.6.02.8000 0693206v1
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DESPACHO

Maceió, 28 de abril de 2020.
 
 
Ao Gabinete da SGP
 
Senhoras servidoras,
 
Levo ao conhecimento de Vossas Senhorias a designação

consignada na Portaria Presidência n.º 1119/2020, 0689349, que
trata do contrato para prestação do serviço de fornecimento de
lanches - coffee break -, firmado com a empresa STE Eventos e
Acessoria Ltda.  instrumentalizado pela Ata de Registro de Preços n°
02/2020.

 
Portanto, solicitando o registro pertinente nestes autos,

acusando ciência na referida portaria, a saber, evento 0689349.
 
Em paralelo, à SLC, para necessários registros no SIAC.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/04/2020, às 18:47, 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
0693677 e o código CRC F57F09D3.

0008362-23.2019.6.02.8000 0693677v1
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DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2020.
Senhor Secretário-SAD,
Cumprimentando-o, retorno os autos, após ter sido

dada ciência às servidoras  FABIANA TENÓRIO DE
FREITAS E SILVA   e TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA
RODRIGUES da Portaria Presidência 149 (0689349).

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 29/04/2020, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0694248 e o código CRC 22268C33.

0008362-23.2019.6.02.8000 0694248v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de abril de 2020.
 
 
Ao Gabinete da SGP
 
Senhoras gestoras,
 
Devolvo os presentes autos, em virtude da

publicação e ciência da Portaria nº 149/2020, 0689349, para
acompanhamento do procedimento em questão.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/04/2020, às 13:54, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0694973 e o código CRC B309785D.

0008362-23.2019.6.02.8000 0694973v1
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