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

 

Memorando nº 315 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX
Maceió, 06 de abril de 2021.

Para: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - 2021/2022 - GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS

 

 
 

Sr. Secretário de Administração,
 
Encaminho TR (0875439) e Anexo Único (0875440),

visando a aquisição de material de consumo: GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS (339030.07), para atender às demandas deste TRE
no exercício 2021/2022, para análise e posterior aprovação, caso de
sua aquiescência.

As aquisições estão previstas no PAC 2021 - SEALMOX. 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 28/04/2021, às 01:21, 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
0875438 e o código CRC F4FA2EE0.

0002762-50.2021.6.02.8000 0875438v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 
 

1. OBJETO – Aquisição de gêneros alimentícios (339030.07) para atender às Unidades
da Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de
2021/2022, conforme especificado no ANEXO ÚNICO 0875440.

    1.1. A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação por
menor preço por grupo, Ata de Registro de Preços, e está prevista no PAC 2021 -
SEALMOX, SEI 0874741.

    1.2.  A Ata terá duração de 12 meses

    1.3 Em atenção aos artigos 3º, § 1º, I, 15, IV e 23, §§ 1º e 2º, todos da Lei
8.666/1993, informamos que os itens constantes desse procedimento foram
agrupados por lote em virtude da similaridade de cada um, bem como na economia a
ser alcançada no frete, visto que a entrega de itens unitários como que tais torna-
se quase inviável para fornecedores de estados distantes, dado o
quantitativo contratado. 
   

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

     2.2 – Substituir às suas expensas
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.

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

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

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

               2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade
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               2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.

               2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde

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

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

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

     2.8 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

 

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

     3.1 - A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de
Empenho encaminhada por e–mail;

     3.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL,
situada à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000,
no horário das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 7h30 às 13h30 às
sextas–feiras.

 

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o
recebimento provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido
definitivamente e encaminhado para pagamento.

 

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

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

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

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

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

 

6. - DO PAGAMENTO

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

     6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

     6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

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

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

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

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

VP = Valor da parcela a ser paga;

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

I = (TX/100)/365

I= (6/100)/365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

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

          7.1.1. O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade ou fazendo-se
auxiliar por outra unidade competente, se necessário.

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

 

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

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 28/04/2021, às 01:17, 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
0875439 e o código CRC E3422AB9.

0002762-50.2021.6.02.8000 0875439v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

 
 

  DESCRIÇÃO DO MATERIAL

GRUPO ITEM Material
Total
da
Ata

UNIDADE

01

01

CAFÉ TORRADO E MOÍDO tradicional de 1ª linha
do tipo superior, embalagem tipo Alto Vácuo ou
Vácuo Puro, pacote com 250 g. Qualidade
comprovada através de “Certificado de
Autorização ao uso do selo de pureza ABIC” ou
apresentação de laudo(s) emitido(s) por
laboratório analítico licenciado pelo Órgão de
Vigilância Sanitária competente do Estado, DF ou
Município, comprovando também o atendimento à
Resolução RDC 277/2005 ANVISA, empacotado a
vácuo em embalagens de alumínio prensadas, tipo
tijolinho. Validade mínima: 12 meses no ato da
entrega (gravado em cada embalagem de 250g).

6000 PACOTE

02

CAFÉ TORRADO EM GRÃO tipo Expresso, com
selo de pureza da ABIC ou comprovação de
qualidade do produto através de laudos emitidos
por laboratórios credenciados pelo Ministério da
Saúde e/ou Ministério da Agricultura, embalagem
valvulada ou a vácuo. Apresentação em pacotes
de 1 Kg. Validade mínima: 5 meses no ato da
entrega.

450 PACOTE

03
CAFÉ DESCAFEINADO instantâneo, registro no
Ministério da Saúde e/ou Ministério da Agricultura,
com apresentação em embalagem com 50g.
Validade mínima: 12 meses no ato da entrega.

200 PACOTE

  

Total
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GRUPO ITEM Material da
Ata

UNIDADE

02

04
ADOÇANTE DIETÉTICO. Conteúdo líquido mínimo
de 100ml; composto por sucralose. Validade
mínima: 2 anos no ato da entrega.

300 FRASCO

05

LEITE EM PÓ DESNATADO, COM TEOR DE
CÁLCIO E VITAMINAS, destacado no
rótulo. Embalagem de 500g, com as seguintes
características: para cada 20g, 0% de gorduras
totais e saturada; valor calórico máximo de 70Kcal;
Validade mínima de 12 meses contados da data de
entrega. Recipiente contendo marca do fabricante.
Produto com registro em órgão oficial
governamental.

150 UNIDADE

06

AÇÚCAR DEMERARA, tipo peneirado de 1ª
qualidade. Apresentação em pacote com 1 Kg.
Validade mínima: 11 meses no ato da entrega.

Obs. Os pacotes de 1kg não podem apresentar
qualquer tipo de umidade ou alteração das
propriedades no ato da entrega.

2000 PACOTE

07

CHÁS DE DIVERSOS SABORES Caixa com no
mínimo 10 saquinhos; peso líquido mínimo 10g.
Validade mínima: 11 (onze) meses no ato da
entrega. Sabores: Erva doce, boldo, hortelã,
cidreira, camomila, canela, maçã com cravo e
canela, silvestre, chá verde com sabores
variados, gengibre com limão, cítrico. 

Obs. O fornecedor deverá fornecer um mínimo de
10 (dez) sabores diferentes, dentre os sabores
exigidos neste ANEXO.

2000 CAIXA 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 28/04/2021, às 01:16, 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
0875440 e o código CRC 68F145CB.

0002762-50.2021.6.02.8000 0875440v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de abril de 2021.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.
 
 
Senhor Diretor-Geral,
 
 Aprovando o Termo de Referência

SEALMOX (doc. 0875439), e seu Anexo Único (doc. 0875440), que
reúne os elementos necessários e suficientes para caracterizar o
objeto, evoluo o feito à sua consideração superior, em observância ao
disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.  

Informo que a despesa está prevista no PAC 2021 (doc.
0836114).

Assim, se for da aquiescência de Vossa Senhoria, peço-
lhe vênia para sugerir a remessa do feito à COMAP, para a instrução
de que trata o art. 8º da mencionada Resolução.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 30/04/2021, às 07:59, 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
0885475 e o código CRC 5E0AF102.

0002762-50.2021.6.02.8000 0885475v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de abril de 2021.
À COMAP, para a instrução de que trata o art. 8º da

Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.  

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Diretor-Geral em exercício, em 30/04/2021, às 11:49, 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
0885865 e o código CRC 88F87182.

0002762-50.2021.6.02.8000 0885865v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 30 de abril de 2021.

 

À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0885865, encaminho os

presentes autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços,
em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 30/04/2021, às 12:03, 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
0886064 e o código CRC C135898F.

0002762-50.2021.6.02.8000 0886064v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de maio de 2021.
 
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aquisição de gêneros alimentícios para

atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, de
acordo com especificações constantes de Termo de Referência
(0875439 e 0875440).

Vieram os autos para as providências contidas no
art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, em atendimento
ao determinado pela Diretoria-Geral, Despacho GDG -
 0885865.

Quanto às atribuições desta Seção, aplicam-se os
incisos I e II do citado artigo, correspondendo à estimativa de
preço e sugestão de tipo e modalidade de licitação, eventual
dispensa ou inexigibilidade.

Para tanto, foi efetuada pesquisa no site www.bancodeprecos.com.br,
buscando-se propostas vencedoras de licitações ocorridas nos
últimos 180 (cento e oitenta) dias, com objetos semelhantes -
0886406, devendo ser consideradas as seguintes observações:

- Café descafeinado: foram localizadas
apenas 2 (duas) licitações com objeto de
especificações semelhantes. Em virtude
disto, a pesquisa foi ampliada junto a
páginas eletrônicas de lojas virtuais,
0886409, resultando no valor médio
unitário de R$ 6,74 (seis reais e setenta e
quatro centavos), conforme tabela abaixo:

Café descafeinado solúvel – 50 gramas

Amazon Marca "A" R$ 7,20
Marca "B" R$ 7,80

Magazine Luiza R$ 5,86

Banco de Preços R$ 8,00
R$ 4,05

Lojas Americanas R$ 7,50
Valor médio unitário R$ 6,74

- Leite em pó desnatado: não visualizamos
nenhuma licitação para item semelhante,
com embalagem de 500 gramas. Em
virtude disto, substituímos o tipo de
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embalagem para a de 400 gramas, mais
utilizada nas licitações encontradas, com
valor unitário de R$ 13,19 (treze reais e
dezenove centavos), ajustando-se o
quantitativo ao demandado.
Nesse sentido, sugerimos que os autos
sejam enviados previamente à unidade
demandante para avaliar a possibilidade
de alteração do tipo de embalagem, no
intuito de se ampliar a competitividade,
considerando o perfil das empresas que
comumente participa de licitações.

Assim, tendo por base os parâmetros acima
delineados, obtivemos o valor total estimado de R$ 52.816,72
(cinquenta e dois mil oitocentos e dezesseis reais e setenta e
dois centavos), a seguir: 

GRUPO ITEM MATERIAL TOTAL
DA ATA UNIDADE VALORES

UNITÁRIO TOTAL

1

1

CAFÉ TORRADO E MOÍDO tradicional de 1ª
linha do tipo superior, embalagem tipo Alto

Vácuo ou Vácuo Puro, pacote com 250 g.
Qualidade comprovada através de “Certificado
de Autorização ao uso do selo de pureza ABIC”

ou apresentação de laudo(s) emitido(s) por
laboratório analítico licenciado pelo Órgão de
Vigilância Sanitária competente do Estado, DF

ou Município, comprovando também o
atendimento à Resolução RDC 277/2005

ANVISA, empacotado a vácuo em embalagens
de alumínio prensadas, tipo tijolinho. Validade
mínima: 12 meses no ato da entrega (gravado

em cada embalagem de 250g).

6000 PACOTE R$ 3,51 R$
21.060,00

2

CAFÉ TORRADO EM GRÃO tipo Expresso, com
selo de pureza da ABIC ou comprovação de

qualidade do produto através de laudos
emitidos por laboratórios credenciados pelo

Ministério da Saúde e/ou Ministério da
Agricultura, embalagem valvulada ou a vácuo.
Apresentação em pacotes de 1 Kg. Validade

mínima: 5 meses no ato da entrega.

450 PACOTE R$ 22,08 R$
9.936,00

3

CAFÉ DESCAFEINADO instantâneo, registro
no Ministério da Saúde e/ou Ministério da

Agricultura, com apresentação em embalagem
com 50g. Validade mínima: 12 meses no ato da

entrega.

200 PACOTE R$ 6,74 R$
1.348,00

2

4
ADOÇANTE DIETÉTICO. Conteúdo líquido
mínimo de 100ml; composto por sucralose.
Validade mínima: 2 anos no ato da entrega.

300 FRASCO R$ 3,71 R$
1.113,00

5

LEITE EM PÓ DESNATADO, COM TEOR DE
CÁLCIO E VITAMINAS, destacado no
rótulo. Embalagem de 400g, com as

seguintes características: para cada 20g, 0%
de gorduras totais e saturada; valor calórico

máximo de 70Kcal; Validade mínima de 12
meses contados da data de entrega.

Recipiente contendo marca do fabricante.
Produto com registro em órgão oficial

governamental.

188 UNIDADE R$ 13,19 R$
2.479,72

6

AÇÚCAR DEMERARA, tipo peneirado de 1ª
qualidade. Apresentação em pacote com 1 Kg.
Validade mínima: 11 meses no ato da entrega.

Obs. Os pacotes de 1kg não podem
apresentar qualquer tipo de umidade ou

2000 PACOTE R$ 5,20 R$
10.400,00
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alteração das propriedades no ato da
entrega.

7

CHÁS DE DIVERSOS SABORES Caixa com no
mínimo 10 saquinhos; peso líquido mínimo

10g. Validade mínima: 11 (onze) meses no ato
da entrega. Sabores: Erva doce, boldo,

hortelã, cidreira, camomila, canela, maçã com
cravo e canela, silvestre, chá verde com

sabores variados, gengibre com limão, cítrico. 
Obs. O fornecedor deverá fornecer um mínimo

de 10 (dez) sabores diferentes, dentre
os sabores exigidos neste ANEXO.

2000 CAIXA R$ 3,24 R$
6.480,00

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 52.816,72

Por fim, após deliberação acerca da alteração no
tipo de embalagem do leite em pó desnatado, pela unidade
demandante, sugerimos, s.m.j, que essa contratação ocorra
por meio de Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019,
com restrição de participação a micro e pequenas empresas.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
 
 

Lisiana Teixeira Cintra
Chefe da Seção de Instrução de Contratações em substituição

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de Seção
Substituta, em 03/05/2021, às 11:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0886290 e o código CRC 8CB7841E.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOASTRIBUNAL REGIONAL ELEITORA DE ALAGOAS

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, os preços constantes nesse relatório
atendem ao Inc. I Art. 2º, (Portal de Compras Governamentais - www.comprasgovernamentais.gov.br), §2º do Art. 5º, (o
resultado da pesquisa será a média dos preços obtidos), bem como Inc. II e III do Art. 5º.

Relatório gerado no dia 03/05/2021 09:52:21  (IP: 2804:14d:1283:88a7:34f8:8c30:509f:73c1)Relatório gerado no dia 03/05/2021 09:52:21  (IP: 2804:14d:1283:88a7:34f8:8c30:509f:73c1)

Relatório de Cotação: Gêneros alimentícios

Pesquisa realizada Pesquisa realizada entre 30/04/2021 14:18:29 e 02/05/2021 10:40:26entre 30/04/2021 14:18:29 e 02/05/2021 10:40:26

Método Matemático Aplicado: Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC IV - Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

Item 1: CAFÉ TORRADO E MOÍDOItem 1: CAFÉ TORRADO E MOÍDO

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

MÁXIMOMÁXIMO

TOTALTOTAL

  

11 / 11 6.000 R$ 3,51 (un) - R$ 3,51 R$ 21.060,00

Item 2: CAFÉ TORRADO EM GRÃOItem 2: CAFÉ TORRADO EM GRÃO

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

MÁXIMOMÁXIMO

TOTALTOTAL

  

21 / 21 450 R$ 22,08 (un) - R$ 22,08 R$ 9.936,00

Item 3: ADOÇANTE DIETÉTICOItem 3: ADOÇANTE DIETÉTICO

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

MÁXIMOMÁXIMO

TOTALTOTAL

  

15 / 15 300 R$ 3,71 (un) - R$ 3,71 R$ 1.113,00

Item 4: AÇÚCAR DEMERARAItem 4: AÇÚCAR DEMERARA

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

MÁXIMOMÁXIMO

TOTALTOTAL

  

12 / 12 2.000 R$ 5,20 (un) - R$ 5,20 R$ 10.400,00

Item 5: CHÁS DE DIVERSOS SABORESItem 5: CHÁS DE DIVERSOS SABORES

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

MÁXIMOMÁXIMO

TOTALTOTAL

  

14 / 14 2.000 R$ 3,24 (un) - R$ 3,24 R$ 6.480,00

Item 6: CAFÉ DESCAFEINADOItem 6: CAFÉ DESCAFEINADO

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

MÁXIMOMÁXIMO

TOTALTOTAL

  

2 / 2 200 R$ 6,02 (un) - R$ 6,02 R$ 1.204,00
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Item 1: CAFÉ TORRADO E MOÍDO

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,64R$ 3,64

Órgão:Órgão: Agência de Modernização da Gestão de Processos

Objeto:Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ITENS SECOS (PARA OS ITENS 03, 05,

09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 41, 45, 45, 46, 47, 48

e 50 dos lotes 1 e 2 A DESCRIÇÃO DISPONIBILIZADA NO COMPRASNET

DIVERGE DO TERMO DE REFERENCIA, CONSIDERAR PARA APRESENTAÇÃO DA

PROPOSTA PARA ESTES ITENS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE

REFERENCIA DO EDITAL.

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO

TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 15

MESES

Data:Data: 29/03/2021 09:09

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:113332020 /

UASG:925998

Lote/Item:Lote/Item: 2/75

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 18.060

Unidade:Unidade: Pacote 250,00 G

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

27.390.230/0001-60
* VENCEDOR *

ALIANCA DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 3,64

Marca: Marca: CAFÉ BAHIA                                            
Fabricante: Fabricante: AGROINDUSTRIAL COM CAFÉ                                            
Modelo: Modelo: EMBAAGEM COM 250G 
Descrição: Descrição: Descrição: Café, apresentação: torrado moído, intensidade: média , tipo: tradicional, empacotamento: vácuo, prazo validade mínimo: 15 meses.          

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,05R$ 3,05

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO - PMSS AL

Objeto:Objeto: Registro de preços para futura contratação de empresa fornecedora de gêneros

alimentícios, destinados à produção de cestas básicas destinadas à secretaria

municipal de assistência social..

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO

TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO

CatMat:CatMat: 463587463587 - CAFÉ

Data:Data: 15/03/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:82021 / UASG:982875

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Item 7: LEITE EM PÓ DESNATADOItem 7: LEITE EM PÓ DESNATADO

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

MÁXIMOMÁXIMO

TOTALTOTAL

  

18 / 18 188 R$ 13,19 (un) - R$ 13,19 R$ 2.479,72

Valor Global:Valor Global:   R$ 52.672,72R$ 52.672,72

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 3,51 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 3,51 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 3,51

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

6.000 Pacotes Tradicional de 1ª linha do tipo superior, embalagem tipo Alto Vácuo ou Vácuo Puro, pacote com 250 g. Qualidade comprovada a

través de “Certificado de Autorização ao uso do selo de pureza ABIC” ou apresentação de laudo(s) emitido(s) por laboratório an

alítico licenciado pelo Órgão de Vigilância Sanitária competente do Estado, DF ou Município, comprovando também o atendime

nto à Resolução RDC 277/2005 ANVISA, empacotado a vácuo em embalagens de alumínio prensadas, tipo tijolinho. Validade mí

nima: 12 meses no ato da entrega (gravado em cada embalagem de 250g).
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Quantidade:Quantidade: 3.000

Unidade:Unidade: Pacote 250,00 G

UF:UF: AL

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

27.390.230/0001-60
* VENCEDOR *

ALIANCA DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 3,05

Marca: Marca: CAFÉ BAHIA                                            
Fabricante: Fabricante: AGROINDUSTRIAL COM CAFÉ                                            
Modelo: Modelo: UND. 
Descrição: Descrição: CAFÉ EM PÓ: Torrado e moído, procedente de grãos sãos, limpos e isentos de impurezas, embalagem aluminizada, sem vácuo em fardos de 5kg co
m 20 unidades de 250g, íntegro, resistente, vedado hermeticamente e limpo. A embalagem deverá conter os dados de identificação e procedência, número do lo
te data de fabricação, quantidade do produto, selo de pureza ABIC e Tender as especificações técnicas, deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender a p
ortaria 451/97 do Ministério da saúde e a resolução 12/78 da comissão nacional de normas e padrões para alimentos CNNPA. Validade mínima de 03 meses a 
partir da data de entrega. UNIDADE: SACOS DE 250G                                    

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,06R$ 3,06

Órgão:Órgão: PREFEITURA DE UNIÃO DOS PALMARES

Objeto:Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para diversas secretarias.

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO

TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 18

MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BLEND ARÁBICA E CONILON

CatMat:CatMat: 463595463595 - CAFÉ

Data:Data: 01/03/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:32021 / UASG:982885

Lote/Item:Lote/Item: /52

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 6.256

Unidade:Unidade: Pacote 250,00 G

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

08.370.039/0001-02
* VENCEDOR *

MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI R$ 3,06

Marca: Marca: SUL DE MINAS                                            
Fabricante: Fabricante: SUL DE MINAS                                            
Modelo: Modelo: UND 
Descrição: Descrição: CAFÉ, tipo moído, torrado, extra. O produto deverá ter registro no Ministério da Saúde e atender a portaria 451/97 do Ministério da Saúde e a resoluç
ão. Embalagem aluminizada interna e externamente, embalado a vácuo, com selo de pureza da Associação Brasileira da Industria do café ABIC. De 250g.            

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,82R$ 3,82

Órgão:Órgão: MINISTERIO DA SAUDE

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MS/AL

Objeto:Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: açúcar cristal, água mineral e café em

pó, visando atender às necessidades diárias de consumo do público interno e

externo desta Superintendência Estadual do Ministério da Saúde em Alagoas

(SEMS-AL).

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO

TRADICIONAL

CatMat:CatMat: 463583463583 - CAFÉ

Data:Data: 01/03/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 1/2021 /

UASG: 250013

Lote/Item:Lote/Item: 3/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.320

Unidade:Unidade: Pacote 250,00 G

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

36.322.373/0001-26
* VENCEDOR *

STILOS CAFES ESPECIAIS LTDA R$ 3,82
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Marca: Marca: odebrecht                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL                                    

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,00R$ 4,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS 

Campus Marechal Deodoro

Objeto:Objeto: Aquisição de Café, Chá e Açúcar para o gerenciador e demais participantes..

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO

SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO

CatMat:CatMat: 463581463581 - CAFÉ

Data:Data: 05/01/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:42020 / UASG:158380

Lote/Item:Lote/Item: /6

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 9.213

Unidade:Unidade: Pacote 250,00 G

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

29.427.609/0001-23
* VENCEDOR *

PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI R$ 4,00

Marca: Marca: BICO DE OURO PREMIUM                                            
Fabricante: Fabricante: CAFE BICO DE OURO LTDA                                            
Modelo: Modelo: PCT 250 g 
Descrição: Descrição: 'CAFÉ EM PÓ – SUPERIOR Aspecto: em pó homogêneo, torrado e moído (moagem para filtro média ou fina); Tipo: Café 100% Arábica ou gosto pred
ominante de café arábica, podendo conter até 15% de café conillon, torra média; Qualidade: a marca deve possuir Certificado no PQC – Programa de Qualidade 
do Café, da ABIC, em plena validade, ou Laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade Global mínima de 6,0 pontos 
na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com tolerância de no máximo 1% de impureza; Bebida: Mole ou Dura, não admitindo-se 
Rio e Rio Zona; Acondicionamento: café em embalagens contendo 250 g, tipo vácuo, com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo. Valid
ade mínima do produto de 10 meses a partir da entrega pelo fornecedor. LOCAIS DE ENTREGAS: Arapiraca/AL (450), Batalha/AL (450), Coruripe/AL (350), Macei
ó/AL (3100), Maragogi/AL (420), Marechal Deodoro/AL (600), Murici/AL (503), Palmeira dos Índios/AL (250), Penedo/AL (600), Piranhas/AL (600), Rio Largo/AL (
120), Santana do Ipanema/AL (350), São Miguel dos Campos/AL (100), Satuba/AL (1200), Viçosa/AL (120)                                    

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,82R$ 2,82

Órgão:Órgão: Agência de Modernização da Gestão de Processos

Objeto:Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (Itens Secos) para suprir a demanda anual dos

Hospital Regional da Zona da Mata - União dos Palmares, a saber, unidade

hospitalar sob a gestão da Secretaria de Estado da Saúde, doravante

denominada SESAU. 846.065,72..

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO

TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 15

MESES

CatMat:CatMat: 463593463593 - CAFÉ

Data:Data: 21/12/2020 09:07

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:103332020 /

UASG:925998

Lote/Item:Lote/Item: 2/70

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 18.060

Unidade:Unidade: Pacote 250,00 G

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

14.728.741/0001-06
* VENCEDOR *

BOA VISTA DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 2,82

Marca: Marca: ODEBRECHET                                            
Fabricante: Fabricante: ODEBRECHET IND COM CAFÉ                                            
Modelo: Modelo: UND 
Descrição: Descrição: CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 15 M
ESES.                                    
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Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,99R$ 3,99

Órgão:Órgão: Agência de Modernização da Gestão de Processos

Objeto:Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis destinados à

Polícia Civil do Estado de Alagoas. (com relação ao item 02 não fora possível

disponibilizá-lo em coerência ao que se pretende licitar conforme termo de

referência quanto a unidade de medida, dada as limitações do catálogo

(CATMAT) do sistema compras governamentais, desta forma, ao cadastrar a

proposta de preços, considerar somente a descrição contida no termo de

referência).

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO

TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 15

MESES

CatMat:CatMat: 463593463593 - CAFÉ

Data:Data: 09/12/2020 09:17

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:103052020 /

UASG:925998

Lote/Item:Lote/Item: /4

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2.004

Unidade:Unidade: Pacote 250,00 G

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

16.667.433/0001-35
* VENCEDOR *

V. T. A. MACHADO DE ARRUDA EIRELI R$ 3,99

Marca: Marca: Café Bahia.                                            
Fabricante: Fabricante: Café Bahia.                                            
Modelo: Modelo: torrado moído 
Descrição: Descrição: CAFÉ Descrição: Café, apresentação: torrado moído, intensidade: média, tipo: tradicional, empacotamento: vácuo, prazo validade mínimo: 15 meses.
Marca: Café Bahia.                                    

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,63R$ 3,63

Órgão:Órgão: CONS. REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

Objeto:Objeto: Aquisição de produtos alimentícios..

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO

TRADICIONAL

CatMat:CatMat: 463583463583 - CAFÉ

Data:Data: 01/12/2020 09:04

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:62020 / UASG:389321

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 02/12/2020 11:28

Homologação:Homologação: 09/12/2020 13:12

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 1.600

Unidade:Unidade: Pacote 250,00 G

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

33.132.624/0001-11
* VENCEDOR *

DISTRIBUIDORA SUPRI MAX EIRELI R$ 3,63

Marca: Marca: MARATA                                            
Fabricante: Fabricante: MARATA                                            
Modelo: Modelo: CAFE MARATA 
Descrição: Descrição: Café, tipo torrado e moído, em embalagem a vácuo laminada, torração escura, sem glúten e sem gordura saturada, contendo o selo de pureza da A
BIC, embalado em pacotes de 250g. Referencia para qualidade dos produtos: Melitta, Pilão, “equivalente ou de qualidade superior”                                    

Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,99R$ 3,99

Órgão:Órgão: DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS

DEPARTAMENTO NAC. DE OBRAS CONTRA AS SECAS

Objeto:Objeto: Aquisição de Material de Expediente e Gêneros alimentícios (com validade

superior a seis meses).

Data:Data: 01/12/2020 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO

TRADICIONAL

CatMat:CatMat: 463583463583 - CAFÉ

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 2/2020 /

UASG: 193007

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: Pacote 250,00 G

UF:UF: AL

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

33.928.672/0001-10
* VENCEDOR *

ESM REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI R$ 3,99

Marca: Marca: maratá                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL                                    

Preço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,75R$ 3,75

Órgão:Órgão: MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.

Objeto:Objeto: Aquisição de 30 quilos de café em grãos, 120 pacotes de 250 gramas de café em

pó, e 120 quilos de Açucar granulado.

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO

TRADICIONAL,EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES

CatMat:CatMat: 463591463591 - CAFÉ

Data:Data: 01/12/2020 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 18/2020 /

UASG: 130027

Lote/Item:Lote/Item: 2/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 120

Unidade:Unidade: Pacote 250,00 G

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

28.779.013/0001-20
* VENCEDOR *

M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI R$ 3,75

Marca: Marca: Em pó                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL,EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 M
ESES                                    

Preço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,87R$ 2,87

Órgão:Órgão: PREF.MUN.DE SAO LUIS DO QUITUNDE

Objeto:Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento de Gêneros Alimentícios.

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO

TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO

CatMat:CatMat: 463594463594 - CAFÉ

Data:Data: 26/11/2020 08:46

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:232020 / UASG:982869

Lote/Item:Lote/Item: /22

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 02/12/2020 14:42

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 3.000

Unidade:Unidade: Pacote 250,00 G

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

02.418.125/0001-61
* VENCEDOR *

M Z BERNARDI EIRELI R$ 2,87

Marca: Marca: NOVA ERA                                            
Fabricante: Fabricante: NOVA ERA                                            
Modelo: Modelo: NOVA ERA 
Descrição: Descrição: CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOIDO PACOTE DE 250G                                    

Item 2: CAFÉ TORRADO EM GRÃO

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 32,25R$ 32,25

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Sul 

COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA

GUARNIÇÃO DE SAN 

TA MARIA 

1ªBrigada de Cavalaria Mecanizada

Objeto:Objeto: Eventual aquisição de gêneros alimentícios e utensílios de copa e cozinha, para

atender a demanda do Comando da 1ª Bda C Mec, 11ª Cia Com Mec e demais

Unidades da GCALC da Gu de Santiago-RS..

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO

TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA

CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ

Data:Data: 14/04/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:42021 / UASG:160422

Lote/Item:Lote/Item: /200

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 320

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: RS

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

09.219.009/0001-62
* VENCEDOR *

FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 32,25

Marca: Marca: COAMO                                            
Fabricante: Fabricante: COAMO                                            
Modelo: Modelo: Pct 1Kg 
Descrição: Descrição: Café, apresentação: torrado em grão, intensidade: média,tipo: tradicional, característica adicional: grãos café arábica                                    

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 29,90R$ 29,90

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando da Aeronáutica 

Base Aérea de Salvador

Objeto:Objeto: Aquisição de géneros alimentícios(hortifrutigranjeiros, grãos, lacticínios e

panificados).

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO

TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA

CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ

Data:Data: 30/03/2021 14:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:22021 / UASG:120023

Lote/Item:Lote/Item: /84

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 400

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: BA

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 22,08 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 22,08 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 22,08

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

450 Pacotes Tipo Expresso, com selo de pureza da ABIC ou comprovação de qualidade do produto através de laudos emitidos por laboratórios

credenciados pelo Ministério da Saúde e/ou Ministério da Agricultura, embalagem valvulada ou a vácuo. Apresentação em pacote

s de 1 Kg. Validade mínima: 5 meses no ato da entrega.
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CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

06.191.680/0001-54
* VENCEDOR *

ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO EIRELI R$ 29,90

Marca: Marca: PALMEIRAS                                            
Fabricante: Fabricante: PALMEIRAS                                            
Modelo: Modelo: Aquisição de géneros alimentícios(hortifrutigranje 
Descrição: Descrição: Café torrado em grãos gourmet, 100% arábica, peneira 16 ou mais, origem planalto baiano, torra média, com válvula aromática.                                    

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 17,20R$ 17,20

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Departamento de Educação e Cultura do Exército 

Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento 

Academia militar das Agulhas Negras

Objeto:Objeto: Aquisição de Artigos de Quantitativo de Rancho e Material Descartáveis.

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO

TRADICIONAL

CatMat:CatMat: 463571463571 - CAFÉ

Data:Data: 01/03/2021 10:04

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:332020 / UASG:160249

Lote/Item:Lote/Item: /93

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 3.750

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: RJ

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

36.322.373/0001-26
* VENCEDOR *

STILOS CAFES ESPECIAIS LTDA R$ 17,20

Marca: Marca: odebrecht                                            
Fabricante: Fabricante: odebrecht com e ind.de café ltda                                            
Modelo: Modelo: nacional 
Descrição: Descrição: CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL                                    

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 17,20R$ 17,20

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Departamento de Educação e Cultura do Exército 

Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento 

Academia militar das Agulhas Negras

Objeto:Objeto: Aquisição de Artigos de Quantitativo de Rancho e Material Descartáveis.

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO

TRADICIONAL

CatMat:CatMat: 463571463571 - CAFÉ

Data:Data: 01/03/2021 10:04

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:332020 / UASG:160249

Lote/Item:Lote/Item: /92

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 15.000

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: RJ

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

36.322.373/0001-26
* VENCEDOR *

STILOS CAFES ESPECIAIS LTDA R$ 17,20

Marca: Marca: odebrecht                                            
Fabricante: Fabricante: odebrecht com e ind.de café ltda                                            
Modelo: Modelo: nacional 
Descrição: Descrição: CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL                                    

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 21,00R$ 21,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Leste 

1ªDivisão de Exército 

COMANDO DE ARTILHARIA DIVISIONARIA DA 1ª DE 

21ºGrupo de Artilharia de Campanha

Objeto:Objeto: Eventual aquisição de gêneros alimentícios e descartáveis para atender,

exclusivamente, as demandas dos hóspedes dos Hotéis de Trânsito

administrados pelo 21º Grupo de Artilharia de Campanha..

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO

TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA

CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ

Data:Data: 01/03/2021 10:02

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:92020 / UASG:160272

Lote/Item:Lote/Item: /95

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: RJ

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

29.427.609/0001-23
* VENCEDOR *

PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI R$ 21,00

Marca: Marca: BICO DE OURO                                            
Fabricante: Fabricante: CAFE BICO DE OURO IND. LTDA                                            
Modelo: Modelo: KG - GRÃO 
Descrição: Descrição: CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA        

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 15,49R$ 15,49

Órgão:Órgão: MINISTERIO DA ECONOMIA

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL

Objeto:Objeto: Contratação de fornecedor aquisição de 250 kg (duzentos e cinquenta quilos) de

café, torrado em grão, tipo tradicional, intensidade média e 450 kg (quatrocentos

e cinquenta quilos) de açúcar, tipo refinado, coloração branca, validade mínima

de 24 (vinte e quatro) meses, serão para atender as demandas da Delegacia da

Receita Federal do Brasil em São Luís-MA e suas agências/postos de

atendimento jurisdicionados.

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO

TRADICIONAL,CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA

CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ

Data:Data: 01/03/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 8/2021 /

UASG: 170028

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 250

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: MA

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

35.119.288/0001-00
* VENCEDOR *

AURINO DOS SANTOS FILHO R$ 15,49

Marca: Marca: Maratá                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL,CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA         

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 24,00R$ 24,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Sul 

5ª Região Militar 

14ªBrigada de Infantaria Motorizada 

23ºBatalhão de Infantaria

Objeto:Objeto: Eventual aquisição de gêneros alimentícios, industrializados e hortifrutigranjeiros,

e material de apoio para o preparo das refeições, conforme condições,

quantidades, exigências e estimativas..

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO

TRADICIONAL

CatMat:CatMat: 463571463571 - CAFÉ

Data:Data: 23/02/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:12021 / UASG:160440

Lote/Item:Lote/Item: /209

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 60

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: SC

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

28.055.048/0001-16
* VENCEDOR *

JOSE MAURICIO GOMES LELIS - EIRELI R$ 24,00

Marca: Marca: SORETTO                                            
Fabricante: Fabricante: SORETTO DO BRASIL EIRELI                                            
Modelo: Modelo: SORETTO EXPRESSO 
Descrição: Descrição: CAFÉ EM GRÃOS                                    

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 17,54R$ 17,54

Órgão:Órgão: Governo do Estado de Alagoas 

AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

Objeto:Objeto: Formalização de ata para futura aquisição de Gêneros Alimentícios (Café, Açúcar

e Adoçante).

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO

TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA

CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ

Data:Data: 03/02/2021 09:02

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:22021 / UASG:926703

Lote/Item:Lote/Item: /4

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 924

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

29.427.609/0001-23
* VENCEDOR *

PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI R$ 17,54

Marca: Marca: BICO DE OURO GRÃO                                            
Fabricante: Fabricante: CAFE BICO DE OURO LTDA                                            
Modelo: Modelo: KG 
Descrição: Descrição: CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA        

Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 19,95R$ 19,95

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

Ministério Público do Trabalho 

PROCURADORIA GERAL DO TRABALHO

Objeto:Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento mensal de café torrado moído,

café torrado em grãos, açúcar cristal e adoçante, com entrega

parcelada/continuada mediante ordem de fornecimento, conforme

especificações e condições descritas no edital e seus anexos..

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO

TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA

CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ

Data:Data: 01/02/2021 14:06

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:32021 / UASG:200200

Lote/Item:Lote/Item: /4

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 240

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: DF

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

36.939.275/0001-32
* VENCEDOR *

FRANCHINI COMERCIO DE CAFE LTDA R$ 19,95

Marca: Marca: MADE IN BRAZIL                                            
Fabricante: Fabricante: MF INDUSTRIA PAULISTA DE CAFÉ LTDA - EPP                                            
Modelo: Modelo: SUPERIOR EM GRÃOS 
Descrição: Descrição: CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA               

Preço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 29,00R$ 29,00

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Sudeste 

1ª Brigada de Artilharia Antiaérea 

2ºGrupo de Artilharia Antiaérea

Objeto:Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios.

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO

TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA

CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ

Data:Data: 28/01/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:12021 / UASG:160473

Lote/Item:Lote/Item: /94

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 310

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: SP

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

28.055.048/0001-16
* VENCEDOR *

JOSE MAURICIO GOMES LELIS - EIRELI R$ 29,00

Marca: Marca: SORETTO                                            
Fabricante: Fabricante: SORETTO DO BRASIL EIRELI                                            
Modelo: Modelo: SORETTO - EXPRESSO - 1KG 
Descrição: Descrição: CAFÉ EM GRÃOS, Qualidade Superior. 100% ARÁBICO. Produzino na Região da CERRADO. Grãos torrados, sem aditivos, embalagem valvulada, esp
ecial para o uso em máquinas de café expresso. Pct de 1 kg.                                    

Preço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 29,00R$ 29,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Sudeste 

1ª Brigada de Artilharia Antiaérea 

2ºGrupo de Artilharia Antiaérea

Objeto:Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios.

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO

TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA

CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ

Data:Data: 28/01/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:12021 / UASG:160473

Lote/Item:Lote/Item: /95

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 350

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: SP

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

28.055.048/0001-16
* VENCEDOR *

JOSE MAURICIO GOMES LELIS - EIRELI R$ 29,00

Marca: Marca: SORETTO                                            
Fabricante: Fabricante: SORETTO DO BRASIL EIRELI                                            
Modelo: Modelo: SORETTO - EXPRESSO - 1KG 
Descrição: Descrição: CAFÉ EM GRÃOS, Qualidade Superior. 100% ARÁBICO. Produzino na Região do SUL DE MINAS GERAIS. Grãos torrados, sem aditivos, embalagem v
alvulada, especial para o uso em máquinas de café expresso. Pacote de 1 kg.                                    

Preço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 28,10R$ 28,10

Órgão:Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

Objeto:Objeto: Registro de preços para a escolha da proposta mais vantajosa para aquisição de

materiais de expediente e de consumo, visando suprir as necessidades do Coren-

SP..

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO

TRADICIONAL

CatMat:CatMat: 463571463571 - CAFÉ

Data:Data: 26/01/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:22021 / UASG:389343

Lote/Item:Lote/Item: 1/2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.600

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: SP

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

64.106.552/0001-61
* VENCEDOR *

DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 28,10

Marca: Marca: FRATERNO                                            
Fabricante: Fabricante: CAFE FRATERNO                                            
Modelo: Modelo: FRATERNO GRÃO GOURMET 
Descrição: Descrição: Café em grão torrado, composto de grão 100 % tipo arábica, tipo gourmet torração médio-escura ou escura, tipo encorpado, puro, com índice de im
pureza (cascas ou paus) inferior a 1% a cada 100g. Ausência total de grãos preto-verdes e fermentados. Para aplicação em máquina de café expresso. Pacote c
om 1 Kg. Validade mínima de 08 (oito) meses a partir da data de entrega. Com Selo de Pureza ABIC e Selo de Qualidade PQC/ABIC.                                    

Preço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 19,99R$ 19,99

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Departamento de Polícia Federal 

Superintendência Regional no Espírito Santo

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais de consumo e permanente para atender as necessidades

da SR/PF/ES e demais Unidades participantes, conforme condições, quantidades

e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos..

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO

TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA

CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ

Data:Data: 22/12/2020 10:07

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:62020 / UASG:200352

Lote/Item:Lote/Item: /12

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 387

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: ES

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

09.450.692/0001-44
* VENCEDOR *

CARGE DE VARRE-SAI PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA R$ 19,99

Marca: Marca: VARGAS                                            
Fabricante: Fabricante: carge de varre-sai produtos alimenticios ltda                                            
Modelo: Modelo: cafe vargas 
Descrição: Descrição: CAFÉ torrado em grãos TIPO GOURMET, conforme Programa de Qualidade do Café – PACOTE VARGAS/ CARGE DE 387 28,91 11.188,17 PQC da As
sociação Brasileira da Indústria de Café – ABIC Nível Mínimo de Qualidade: 7,3 pontos, na escala de zero a dez; Classificação: 0% PVA (grãos pretos, verdes e o
u ardidos); Composição do blend - 100% Arábica Tipo de bebida - Mole Sabor e aroma – Intensos Corpo - Encorpado Granulometria – Acima da peneira 14 Torra
– Clara ou média clara e bem uniforme.                                    

Preço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 18,10R$ 18,10

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Nordeste 

7ª Região Militar/7ª Divisão de Exército 

10ªBrigada de Infantaria Motorizada 

59ºBatalhão de Infantaria Motorizado

Objeto:Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, gás de cozinha, material de copa e cozinha e

descartáveis para atender as necessidades do 59º Batalhão de Infantaria

Motorizado.

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO

TRADICIONAL

CatMat:CatMat: 463571463571 - CAFÉ

Data:Data: 03/12/2020 09:16

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:122020 / UASG:160004

Lote/Item:Lote/Item: /66

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.000

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

23.218.596/0001-04
* VENCEDOR *

J IRENALDO DA COSTA EIRELI R$ 18,10

Marca: Marca: SÃO BRÁS                                            
Fabricante: Fabricante: SÃO BRÁS                                            
Modelo: Modelo: Expresso, pré-torrado 
Descrição: Descrição: Café, apresentação: grão selecionado, características adicionais: expresso, pré-torrado, peneira 18, tipo exportação (São Brás )                                    
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Preço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 31,90R$ 31,90

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Leste 

4ª Região Militar/4ª Divisão de Exército 

4ªBrigada de Infantaria Motorizada 

4 Companhia de Comunicações

Objeto:Objeto: Aquisição de material permanente e de consumo (médico, odontológico e

laboratorial, equipamento de áudio e vídeo, cozinha e gêneros alimentícios,

oficina mecânica e ferramental, expediente, limpeza e higienização, informática e

TI, proteção e segurança) visando atender às necessidades da 4ª Cia Com L Mth,

conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus

anexos..

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO

TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA

CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ

Data:Data: 01/12/2020 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:42020 / UASG:160109

Lote/Item:Lote/Item: /112

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: MG

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

28.055.048/0001-16
* VENCEDOR *

JOSE MAURICIO GOMES LELIS - EIRELI R$ 31,90

Marca: Marca: SORETTO                                            
Fabricante: Fabricante: SORETTO DO BRASIL EIRELLI - ME                                            
Modelo: Modelo: SORETTO EXPRESSO 
Descrição: Descrição: CAFÉ, APRESENTAÇÃO: TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE: MÉDIA, TIPO: TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: GRÃOS CAFÉ ARÁBICA     

Preço (Compras Governamentais) 16: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 16: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 27,50R$ 27,50

Órgão:Órgão: Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte

Objeto:Objeto: Ata de Registro de Preços para o eventual fornecimento de gêneros alimentícios

(café em grão, café em pó, açúcar e adoçante), conforme condições, quantidades

e exigências dispostas no Termo de Referência, para fins de atendimento das

demandas administrativas do TCE/RN..

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO

TRADICIONAL

CatMat:CatMat: 463571463571 - CAFÉ

Data:Data: 01/12/2020 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:132020 / UASG:925468

Lote/Item:Lote/Item: /4

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 500

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: RN

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

22.276.236/0001-98
* VENCEDOR *

JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO R$ 27,50

Marca: Marca: OURO NEGRO                                            
Fabricante: Fabricante: CAFÉ OURO NEGRO DO TRIÂNGULO                                            
Modelo: Modelo: GRÃOS 
Descrição: Descrição: Café torrado em grão especial, para máquinas de café expresso.Torrado em grãos uniformes, pacotes de 1Kg líquido, validade de 01(um) ano a part
ir da entrega pelo fornecedor, com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embalagem; Qualidade: a marca deve possuir Certificado 
no PQC – Programa de Qualidade do Café, da ABIC, em plena validade, ou Laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Quali
dade Global mínima de 7,3 pontos e máxima de 10,0 na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café, com tolerância de no máximo 1% d
e impureza; Aspecto: em grão homogêneo, torrado, Tipo de Café: Café 100% Arábica, não sendo admitida presença de conillon; MARCA: OURO NEGRO MODELO
: GRÃOS FABRICANTE: CAFÉ OURO NEGRO DO TRIANGULO                                    

Preço (Compras Governamentais) 17: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 17: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 15,00R$ 15,00

Órgão:Órgão: MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO

SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC.

Objeto:Objeto: Aquisição de 30 quilos de café em grãos, 120 pacotes de 250 gramas de café em

pó, e 120 quilos de Açucar granulado.

Data:Data: 01/12/2020 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO

TRADICIONAL,CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA

CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 18/2020 /

UASG: 130027

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 30

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: AL

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

28.779.013/0001-20
* VENCEDOR *

M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI R$ 15,00

Marca: Marca: GRÃOS                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL,CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA         

Preço (Compras Governamentais) 18: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 18: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 21,87R$ 21,87

Órgão:Órgão: ESTADO DE GOIAS

CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA XII REGIÃO

Objeto:Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento, de forma parcelada, de café

expresso em grãos e chás, para atender as necessidades do Conselho Regional

de Química XII Região, conforme especificações em Termo de Referência

disponível no endereço eletrônico http://crq12.gov.br/wp-

content/uploads/2019/01/termo-de-refer%C3%AAncia-1.pdf ou poderá ser

solicitado para o e-mail: licitacoes@crq12.org.br

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO

TRADICIONAL,CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA

CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ

Data:Data: 01/12/2020 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 3/2020 /

UASG: 926774

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 80

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: GO

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

24.252.228/0001-37
* VENCEDOR *

BOAVENTURA CAFES ESPECIAIS EIRELI R$ 21,87

Marca: Marca: Camaru                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL,CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA         

Preço (Compras Governamentais) 19: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 19: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 15,29R$ 15,29

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Departamento de Educação e Cultura do Exército 

Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento 

Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos

Objeto:Objeto: Aquisição de gêneros perecíveis e não perecíveis, bem como, demais produtos

destinados ao aquecimento de água, geração de vapor, cocção e distribuição de

alimentos..

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO

TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA

CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ

Data:Data: 11/11/2020 08:32

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:122020 / UASG:160531

Lote/Item:Lote/Item: /57

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 02/12/2020 15:53

Homologação:Homologação: 08/12/2020 13:59

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 1.070

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: RS

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

28.055.048/0001-16
* VENCEDOR *

JOSE MAURICIO GOMES LELIS - EIRELI R$ 15,29

Marca: Marca: SORETTO                                            
Fabricante: Fabricante: SORETTO DO BRASIL EIRELLI - ME                                            
Modelo: Modelo: SORETTO EXPRESSO 
Descrição: Descrição: Café Gourmet, torrado em grãos, para maquinas de café expresso, tipo arabica de 1Kg                                    

Preço (Compras Governamentais) 20: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 20: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 17,50R$ 17,50

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando da Aeronáutica 

GRUPAMENTO DE APOIO DE BARBACENA

Objeto:Objeto: Registro de preços para aquisição futura de gêneros alimentícios Industrializados

Secundários, a fim de atender ao Grupamento de Apoio de Barbacena e unidades

apoiadas (Escola Preparatória de Cadetes do Ar e Esquadrão de Saúde de

Barbacena)..

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO

TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA

CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ

Data:Data: 10/11/2020 09:03

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:782020 / UASG:120634

Lote/Item:Lote/Item: /55

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 30/11/2020 11:00

Homologação:Homologação: 02/12/2020 15:20

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 1.350

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: MG

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

28.055.048/0001-16
* VENCEDOR *

JOSE MAURICIO GOMES LELIS - EIRELI R$ 17,50

Marca: Marca: SORETTO                                            
Fabricante: Fabricante: SORETTO DO BRASIL EIRELLI - ME                                            
Modelo: Modelo: SORETTO EXPRESSO 
Descrição: Descrição: CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA 100
% CLASSIFICAÇÃO GOURMET, EMBALAGEM DE PAPEL METALIZADO CONTENDO 1KG. SIMILAR AO PADRÃO MELITTA OU DEQUALIDADE COMPROVADAMEN
TE SUPERIOR. O PRODUTO DEVERÁ CONTER O MÍNIMO DE 6 MESES DA VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.                                    

Preço (Compras Governamentais) 21: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 21: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 16,00R$ 16,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar da Amazônia 

16ªBrigada de Infantaria de Selva 

61ºBatalhão de Infantaria de Selva

Objeto:Objeto: Aquisição de Gêneros alimentícios e material de copa e cozinha..

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO

TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA

CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ

Data:Data: 09/11/2020 10:01

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:42020 / UASG:160536

Lote/Item:Lote/Item: /37

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 12/11/2020 17:33

Homologação:Homologação: 16/11/2020 11:34

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 50

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: AC

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

30.094.630/0001-33
* VENCEDOR *

WELISSON DE SOUZA BANDEIRA 52948250234 R$ 16,00

Marca: Marca: NAUAS                                            
Fabricante: Fabricante: NAUAS                                            
Modelo: Modelo: NÃO SE APLICA 
Descrição: Descrição: CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA        
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Item 3: ADOÇANTE DIETÉTICO

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 8,50R$ 8,50

Órgão:Órgão: conselho regional de educação física 11a região - mato grosso do sul

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, copa e cozinha.

Descrição:Descrição: ADOÇANTEADOÇANTE - ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES

SUCRALOSE, ACESULFAME DE POTáSSIO, BENZOATO DE SÓ D, TIPO

DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIDULANTE áCIDO

CíTRICO,CITRATO DE SÓDIO

Data:Data: 19/04/2021 09:01

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:42021 / UASG:926590

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2

Unidade:Unidade: Frasco 100,00 ML

UF:UF: MS

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

03.257.078/0001-84
* VENCEDOR *

YOUSSIF AMIM YOUSSIF R$ 8,50

Marca: Marca: adocyl                                            
Fabricante: Fabricante: cosmed ind e com                                            
Modelo: Modelo: sucralose 
Descrição: Descrição: ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO A LEITOSO, INGREDIENTES ASPARTAME, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO 
DOSADOR.FRASCO 100ML                                    

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,08R$ 4,08

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VASSOURAS

Objeto:Objeto: Registro de preço para Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender as

necessidades dos alunos das Pré-escolas, Ensino Fundamental, Ensino de

Jovens e Adultos, Programa de Horário Integral e Creches da Rede de ensino,

administradas pela Secretaria Municipal de Educação de Vassouras-RJ..

Descrição:Descrição: ADOÇANTEADOÇANTE - ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES

SUCRALOSE, ACESULFAME DE POTáSSIO, BENZOATO DE SÓ D, TIPO

DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIDULANTE áCIDO

CíTRICO,CITRATO DE SÓDIO

CatMat:CatMat: 436134436134 - ADOÇANTE , ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES SUCRALOSE,

ACESULFAME DE POTáSSIO, BENZOATO DE SÓD, TIPO DIETÉTICO,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIDULANTE áCIDO CíTRICO,CITRATO DE

SÓDIO

Data:Data: 14/04/2021 10:03

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:152021 / UASG:926938

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 24

Unidade:Unidade: Frasco 100,00 ML

UF:UF: RJ

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

28.365.951/0001-83
* VENCEDOR *

JJ COMERCIO DE ALIMENTOS TRIRRIENSE EIRELI R$ 4,08

Marca: Marca: ASSUGRIN                                            
Fabricante: Fabricante: ASSUGRIN                                            
Modelo: Modelo: UNID 
Descrição: Descrição: Adoçante dietético líquido a base de sacarina sódica e ciclamato de sódio, embalagem 100 ml                                    

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,57R$ 2,57

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 3,71 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 3,71 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 3,71

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

300 Frascos Conteúdo líquido mínimo de 100ml; composto por sucralose. Validade mínima: 2 anos no ato da entrega.
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Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANHARO

Objeto:Objeto: Aquisição parcelada, conforme demanda, de gêneros alimentícios para atender

as demandas da Merenda Escolar da Rede Municipal de Ensino do Município de

Sanharó/PE..

Descrição:Descrição: ADOÇANTEADOÇANTE - ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES

SUCRALOSE, ACESULFAME DE POTáSSIO, BENZOATO DE SÓ D, TIPO

DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIDULANTE áCIDO

CíTRICO,CITRATO DE SÓDIO

CatMat:CatMat: 436134436134 - ADOÇANTE , ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES SUCRALOSE,

ACESULFAME DE POTáSSIO, BENZOATO DE SÓD, TIPO DIETÉTICO,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIDULANTE áCIDO CíTRICO,CITRATO DE

SÓDIO

Data:Data: 08/04/2021 10:01

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:32021 / UASG:928375

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 60

Unidade:Unidade: Frasco 100,00 ML

UF:UF: PE

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

70.175.336/0001-70
* VENCEDOR *

BONANCA PRODUTOS ALIMENTICIOS E CESTAS BASICAS EIRELI R$ 2,57

Marca: Marca: ASSUGRIN                                            
Fabricante: Fabricante: ASSUGRIN                                            
Modelo: Modelo: ASSUGRIN 
Descrição: Descrição: ADOÇANTE DIETÉTICO líquido, com sucralose, embalagem resistente de polietileno atóxico com 100ml, com identificação na embalagem (rótulo) d
os ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de fermentação, sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Apres
entando cor, odor e sabor característicos. Validade mínima de 12 (doze) meses, a contar da data de entrega.                                    

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,06R$ 2,06

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando da Aeronáutica 

BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE

Objeto:Objeto: Registro de preços de gêneros alimentícios industrializados para a Seção de

Subsistência (SSUB) da BACG.

Descrição:Descrição: ADOÇANTEADOÇANTE - ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LíQUIDO TRANSPARENTE,

INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE 1 ANOS, TIPO DIETÉTICO,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR

CatMat:CatMat: 407523407523 - ADOÇANTE

Data:Data: 06/04/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:12021 / UASG:120638

Lote/Item:Lote/Item: /10

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 240

Unidade:Unidade: Frasco 100,00 ML

UF:UF: MS

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

40.572.454/0001-51
* VENCEDOR *

V4 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 2,06

Marca: Marca: MARATÁ                                            
Fabricante: Fabricante: MARATÁ                                            
Modelo: Modelo: UND 100ML 
Descrição: Descrição: ADOÇANTE LÍQUIDO: Adoçante líquido 100% sucralose, frasco com 100ml, 1ª linha.                                    

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,49R$ 3,49

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede 

Hospital Universitário Onofre Lopes

Objeto:Objeto: Aquisição de Gêneros de Alimentação Perecíveis e Não-perecíveis como também

pra aquisição de Gêneros de Alimentação relacionados à Terapia de Nutrição

Enteral e ao Tratamento Dietoterápico com Fórmulas Infantis..

Descrição:Descrição: ADOÇANTEADOÇANTE - ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LíQUIDO TRANSPARENTE,

INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE 1 ANOS, TIPO DIETÉTICO,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR

CatMat:CatMat: 407523407523 - ADOÇANTE

Data:Data: 31/03/2021 09:02

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:112021 / UASG:155013

Lote/Item:Lote/Item: /4

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.932

Unidade:Unidade: Frasco 100,00 ML

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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UF:UF: RN

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

40.990.509/0001-43
* VENCEDOR *

MANUEL OSORIO DOS SANTOS R$ 3,49

Marca: Marca: Sadio                                            
Fabricante: Fabricante: Sadio                                            
Modelo: Modelo: Sadio sucralose 100ml 
Descrição: Descrição: ADOÇANTE LÍQUIDO À BASE DE SUCRALOSE - 100ML - adoçante, aspecto físico líquido transparente, ingredientes sucralose, prazo validade 1, tipo 
dietético, características adicionais bico dosador. Descrição Complementar: adoçante líquido à base de sucralose; em embalagem plástica de 100ml; embalage
m com dizeres de rotulagem; de acordo com legislação em vigor.                                    

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,45R$ 2,45

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO/RJ

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais de limpeza, utensílios e alimentos, para suprir a

necessidade diária do funcionamento da rede municipal de saúde de São

Sebastião do Alto..

Descrição:Descrição: ADOÇANTEADOÇANTE - ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LíQUIDO TRANSPARENTE,

INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE 1 ANOS, TIPO DIETÉTICO,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR

CatMat:CatMat: 407523407523 - ADOÇANTE

Data:Data: 30/03/2021 09:01

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:192021 / UASG:985905

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 60

Unidade:Unidade: Frasco 100,00 ML

UF:UF: RJ

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

13.094.173/0001-68
* VENCEDOR *

NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA EIRELI R$ 2,45

Marca: Marca: ADOCYL                                            
Fabricante: Fabricante: ADOCYL                                            
Modelo: Modelo: ADOCYL 
Descrição: Descrição: ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LíQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE 1 ANOS, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTI
CAS ADICIONAIS BICO DOSADOR                                    

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,92R$ 2,92

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA MARINHA 

Centro de Instrução almirante Wandenkolk

Objeto:Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e descartáveis para este Centro de Instrução..

Descrição:Descrição: ADOÇANTEADOÇANTE - ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES

SUCRALOSE, ACESULFAME DE POTáSSIO, BENZOATO DE SÓ D, TIPO

DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIDULANTE áCIDO

CíTRICO,CITRATO DE SÓDIO

CatMat:CatMat: 436134436134 - ADOÇANTE , ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES SUCRALOSE,

ACESULFAME DE POTáSSIO, BENZOATO DE SÓD, TIPO DIETÉTICO,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIDULANTE áCIDO CíTRICO,CITRATO DE

SÓDIO

Data:Data: 29/03/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:132020 / UASG:762200

Lote/Item:Lote/Item: /5

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2.600

Unidade:Unidade: Frasco 100,00 ML

UF:UF: RJ

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

17.386.935/0001-50
* VENCEDOR *

ANISA 2012 COMERCIO E SERVICOS EIRELI R$ 2,92

Marca: Marca: ASSUGRIN                                            
Fabricante: Fabricante: ASSUGRIN                                            
Modelo: Modelo: 100ML 
Descrição: Descrição: ADOÇANTE LIQUIDO, FRASCO DE 100ML. Modelo/Tipo/Versão/Referência: característico // Prazo de Validade do Produto: 12 (Doze) meses // Proc
edência do Produto: Nacional // Capacidade de Fornecimento: 100% // Prazo de Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias // Prazo de Entrega: 5 (cinco) dias // 
Nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incid
am direta ou indiretamente no(a) prestação/fornecimento dos serviços/bens.                                    
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Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,30R$ 5,30

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE

Objeto:Objeto: Registro de preço para aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis e

não perecíveis, aquisição de materiais de limpeza e produtos de higienização e

utensílios domésticos em geral, objetivando atender as necessidades da

residência oficial do prefeito do Município de Cumaru do Norte - PA..

Descrição:Descrição: ADOÇANTEADOÇANTE - ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES

SUCRALOSE, ACESULFAME DE POTáSSIO, BENZOATO DE SÓ D, TIPO

DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIDULANTE áCIDO

CíTRICO,CITRATO DE SÓDIO

CatMat:CatMat: 436134436134 - ADOÇANTE , ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES SUCRALOSE,

ACESULFAME DE POTáSSIO, BENZOATO DE SÓD, TIPO DIETÉTICO,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIDULANTE áCIDO CíTRICO,CITRATO DE

SÓDIO

Data:Data: 29/03/2021 09:31

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:102021 / UASG:980385

Lote/Item:Lote/Item: /7

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: Frasco 100,00 ML

UF:UF: PA

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

40.603.590/0001-61
* VENCEDOR *

SUPERMERCADO PEREIRAO DAS PROMOCOES LTDA R$ 5,30

Marca: Marca: ZEROCAL                                            
Fabricante: Fabricante: NÃO SE APLICA                                            
Modelo: Modelo: NÃO SE APLICA 
Descrição: Descrição: ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES SUCRALOSE, ACESULFAME DE POTáSSIO, BENZOATO DE SÓ D, TIPO DIETÉTICO, CARACT
ERÍSTICAS ADICIONAIS ACIDULANTE áCIDO CíTRICO,CITRATO DE SÓDIO                                    

Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 8,50R$ 8,50

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

CIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E PARNAIBA

Objeto:Objeto: Eventual fornecimento de diversos materiais de consumo de uso geral, material

de expediente e serviços gráficos, no âmbito da 8.ª Superintendência, em São

Luis - MA.

Descrição:Descrição: ADOÇANTEADOÇANTE - ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LíQUIDO TRANSPARENTE,

INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE 1 ANOS, TIPO DIETÉTICO,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR

CatMat:CatMat: 407523407523 - ADOÇANTE

Data:Data: 26/03/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:22021 / UASG:195015

Lote/Item:Lote/Item: 4/22

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 12

Unidade:Unidade: Frasco 100,00 ML

UF:UF: MA

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

63.505.812/0001-09
* VENCEDOR *

ROBEVALDO ALVES LIMA R$ 8,50

Marca: Marca: ZERO CAL                                            
Fabricante: Fabricante: ZERO CAL                                            
Modelo: Modelo: FRASCO 100 ML 
Descrição: Descrição: Adoçante, aspecto físico: líquido transparente, ingredientes: sucralose, prazo validade: 1 anos, tipo: dietético, características adicionais: bico dosado
r ZERO CAL                                    

Preço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,30R$ 3,30

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

EBSERH HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO - PB

Objeto:Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios Cereais e outros gêneros não perecíveis.

Descrição:Descrição: ADOÇANTEADOÇANTE - ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LíQUIDO TRANSPARENTE,

INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE 1 ANOS, TIPO DIETÉTICO,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR

Data:Data: 23/03/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:102021 / UASG:155914

Lote/Item:Lote/Item: /4

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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CatMat:CatMat: 407523407523 - ADOÇANTE Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 750

Unidade:Unidade: Frasco 100,00 ML

UF:UF: PB

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

04.462.687/0001-38
* VENCEDOR *

CHRISTIANNY MAROJA R$ 3,30

Marca: Marca: marata                                            
Fabricante: Fabricante: marata                                            
Modelo: Modelo: frasco 
Descrição: Descrição: ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LíQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE 1 ANOS, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTI
CAS ADICIONAIS BICO DOSADOR                                    

Preço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,99R$ 2,99

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO

Objeto:Objeto: Aquisição de lanches para atender as necessidades das diversas Secretarias

Municipais de Administração, Educação e Saúde da Prefeitura Municipal de São

Gonçalo do Rio Abaixo/MG.

Descrição:Descrição: ADOÇANTEADOÇANTE - ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES

SUCRALOSE, ACESULFAME DE POTáSSIO, BENZOATO DE SÓ D, TIPO

DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIDULANTE áCIDO

CíTRICO,CITRATO DE SÓDIO

Data:Data: 22/03/2021 09:02

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:172021 / UASG:985237

Lote/Item:Lote/Item: /5

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 680

Unidade:Unidade: Frasco 100,00 ML

UF:UF: MG

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

27.732.947/0001-43
* VENCEDOR *

SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA R$ 2,99

Marca: Marca: ASSUGRIM                                            
Fabricante: Fabricante: ASSUGRIM                                            
Modelo: Modelo: Frasco 100,00 ML 
Descrição: Descrição: Adoçante dietético, 1ª qualidade, 100 ml                                    

Preço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,31R$ 2,31

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria da Receita Federal 

Superintendências Regionais da Receita Federal 

Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil - 8ª Região Fiscal 

Alfândega da Receita Federal do Brasil em São Paulo

Objeto:Objeto: Escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de materiais de consumo

para a Alfândega da Receita Federal do Brasil em São Paulo, para a Alfândega no

Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos e para a Alfândega da Receita

Federal do Brasil no Aeroporto Internacional de Viracopos..

Descrição:Descrição: ADOÇANTEADOÇANTE - ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LíQUIDO TRANSPARENTE,

INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE 1 ANOS, TIPO DIETÉTICO,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR

Data:Data: 22/03/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:32021 / UASG:170533

Lote/Item:Lote/Item: 2/6

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 60

Unidade:Unidade: Frasco 100,00 ML

UF:UF: SP

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

27.466.469/0001-77
* VENCEDOR *

RRW LICITA LTDA R$ 2,31
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Marca: Marca: zero call                                            
Fabricante: Fabricante: zerocall                                            
Modelo: Modelo: zero call 100 ml 
Descrição: Descrição: Adoçante dietetico zero call                                    

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,20R$ 2,20

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DONA INÊS/PB

Objeto:Objeto: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios para os alunos da Rede Municipal

de Ensino deste Município.

Descrição:Descrição: ADOÇANTEADOÇANTE - ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LíQUIDO TRANSPARENTE,

INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE 1 ANOS, TIPO DIETÉTICO,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR

CatMat:CatMat: 407523407523 - ADOÇANTE

Data:Data: 17/03/2021 08:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:32021 / UASG:982015

Lote/Item:Lote/Item: /6

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 250

Unidade:Unidade: Frasco 100,00 ML

UF:UF: PB

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

03.884.141/0001-02
* VENCEDOR *

MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO R$ 2,20

Marca: Marca: MARATÁ                                            
Fabricante: Fabricante: JAVA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA                                            
Modelo: Modelo: 7896060010492 
Descrição: Descrição: ADOÇANTE, aspecto físico líquido, ingredientes aspartame, tipo dietético características adicionais bico dosador Composto de Edulcorantes Artifici
ais. Embalagem com 100ml e dizeres de rotulagem, contendo informação dos ingredientes, composição nutricional; Data de fabricação e prazo de validade; Re
gistro no Ministério da Saúde (MS)                                    

Preço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,39R$ 2,39

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGENERAÇÃO/PI

Objeto:Objeto: Contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios para as

secretarias: Secretaria de Administração, Secretaria do Trabalho e Assistência

Social e Secretaria da Saúde e Saneamento do Município de Regeneração-PI, de

acordo com o termo de referência constantes neste edital..

Descrição:Descrição: ADOÇANTEADOÇANTE - ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LíQUIDO TRANSPARENTE,

INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE 1 ANOS, TIPO DIETÉTICO,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR

CatMat:CatMat: 407523407523 - ADOÇANTE

Data:Data: 16/03/2021 09:35

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:22021 / UASG:981175

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 280

Unidade:Unidade: Frasco 100,00 ML

UF:UF: PI

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

00.477.627/0001-38
* VENCEDOR *

FRANCINETE NUNES DA COSTA R$ 2,39

Marca: Marca: MARATÁ                                            
Fabricante: Fabricante: GRUPO MARATÁ                                            
Modelo: Modelo: SEM MODELO 
Descrição: Descrição: ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LíQUIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZO VALIDADE 1 ANOS, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTI
CAS ADICIONAIS BICO DOSADOR, 200ml                                    
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Preço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,58R$ 2,58

Órgão:Órgão: PREFEITURA DE UNIÃO DOS PALMARES

Objeto:Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para diversas secretarias.

Descrição:Descrição: ADOÇANTEADOÇANTE - ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES

SUCRALOSE, ACESULFAME DE POTáSSIO, BENZOATO DE SÓ D, TIPO

DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIDULANTE áCIDO

CíTRICO,CITRATO DE SÓDIO

CatMat:CatMat: 436134436134 - ADOÇANTE , ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES SUCRALOSE,

ACESULFAME DE POTáSSIO, BENZOATO DE SÓD, TIPO DIETÉTICO,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACIDULANTE áCIDO CíTRICO,CITRATO DE

SÓDIO

Data:Data: 01/03/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:32021 / UASG:982885

Lote/Item:Lote/Item: /55

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 500

Unidade:Unidade: Frasco 100,00 ML

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

02.762.625/0001-16
* VENCEDOR *

JAILZA MORAES NUNES CAVALCANTI R$ 2,58

Marca: Marca: MARATÁ                                            
Fabricante: Fabricante: JAV INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA                                            
Modelo: Modelo: UNICO 
Descrição: Descrição: 55 ADOÇANTE DIETÉTICO ARTIFICIAL. DESCRIÇÃO: Líquido, à base sucralose, em frascos de polietileno atóxico, não violado, resistente, que garant
a a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutrici
onal, número de lote, data de validade, quantidade do produto, número de registro. PRAZO DE VALIDADE: mínimo de 06 (seis) meses a partir da data de entrega 
na unidade requisitante. UNIDADE DE COMPRA: Emb. 100ml MARATA/JAV IND DE ALIM LTDA UND 500                                    

Item 4: AÇÚCAR DEMERARA

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,71R$ 4,71

Órgão:Órgão: FUNDACAO MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA - FUNEC

Objeto:Objeto: FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Descrição:Descrição: AÇÚCAR ORGÂNICO DEMERARA 1KGAÇÚCAR ORGÂNICO DEMERARA 1KG - AÇÚCAR ORGÂNICO DEMERARA 1KG

Data:Data: 05/04/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 00004321

Lote/Item:Lote/Item: 1/6

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: transparencia.funecsantafe.edu.br/t

ransparencia/

Quantidade:Quantidade: 4

Unidade:Unidade: UN

UF:UF: SP

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

03.733.880/0001-01
* VENCEDOR *

SBR - SUPERMERCADOS BOM RETIRO LTDA R$ 4,71

Marca: Marca: Marca não informada                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                    

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,19R$ 5,19

Órgão:Órgão: Secret.Mun.Saúde-Fundo Mun.Saúde Data:Data: 17/03/2021 00:00

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 5,20 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 5,20 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 5,20

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

2.000 Pacotes Tipo peneirado de 1ª qualidade. Apresentação em pacote com 1 Kg. Validade mínima: 11 meses no ato da entrega.
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Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Descrição:Descrição: AÇUCAR DEMERARA 1 KGAÇUCAR DEMERARA 1 KG - AÇUCAR DEMERARA 1 KG

Modalidade:Modalidade: Dispensa por Limite

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 19182021

Lote/Item:Lote/Item: 1/16

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: 164.163.239.2:8090/pronimtb/index

.asp?acao=1&item=2

Quantidade:Quantidade: 3

Unidade:Unidade: UN

UF:UF: SP

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

45.622.024/0001-10
* VENCEDOR *

SUPERMERCADO CASA ALIANCA LTDA R$ 5,19

Marca: Marca: Marca não informada                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                    

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,19R$ 5,19

Órgão:Órgão: Secret.Mun.Saúde-Fundo Mun.Saúde

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição:Descrição: AÇUCAR DEMERARA 1 KGAÇUCAR DEMERARA 1 KG - AÇUCAR DEMERARA 1 KG

Data:Data: 12/03/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa por Limite

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 16082021

Lote/Item:Lote/Item: 1/12

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: 164.163.239.2:8090/pronimtb/index

.asp?acao=1&item=2

Quantidade:Quantidade: 4

Unidade:Unidade: UN

UF:UF: SP

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

45.622.024/0001-10
* VENCEDOR *

SUPERMERCADO CASA ALIANCA LTDA R$ 5,19

Marca: Marca: Marca não informada                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                    

Preço (Outros Entes Públicos) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,69R$ 5,69

Órgão:Órgão: Secret.Mun.Saúde-Fundo Mun.Saúde

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Descrição:Descrição: AÇUCAR DEMERARA 1 KGAÇUCAR DEMERARA 1 KG - AÇUCAR DEMERARA 1 KG

Data:Data: 05/03/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa por Limite

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 15582021

Lote/Item:Lote/Item: 1/3

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: 164.163.239.2:8090/pronimtb/index

.asp?acao=1&item=2

Quantidade:Quantidade: 6

Unidade:Unidade: UN

UF:UF: SP

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

45.622.024/0001-10
* VENCEDOR *

SUPERMERCADO CASA ALIANCA LTDA R$ 5,69
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Marca: Marca: Marca não informada                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                    

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Outros Entes Públicos) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,69R$ 5,69

Órgão:Órgão: Secret.Mun.Saúde-Fundo Mun.Saúde

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição:Descrição: AÇUCAR DEMERARA 1 KGAÇUCAR DEMERARA 1 KG - AÇUCAR DEMERARA 1 KG

Data:Data: 19/02/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa por Limite

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 6472021

Lote/Item:Lote/Item: 1/3

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: 164.163.239.2:8090/pronimtb/index

.asp?acao=1&item=2

Quantidade:Quantidade: 3

Unidade:Unidade: UN

UF:UF: SP

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

45.622.024/0001-10
* VENCEDOR *

SUPERMERCADO CASA ALIANCA LTDA R$ 5,69

Marca: Marca: Marca não informada                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                    

Preço (Outros Entes Públicos) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,19R$ 5,19

Órgão:Órgão: Secret.Mun.Saúde-Fundo Mun.Saúde

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição:Descrição: AÇUCAR DEMERARA 1 KGAÇUCAR DEMERARA 1 KG - AÇUCAR DEMERARA 1 KG

Data:Data: 12/02/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa por Limite

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 5572021

Lote/Item:Lote/Item: 1/11

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: 164.163.239.2:8090/pronimtb/index

.asp?acao=1&item=2

Quantidade:Quantidade: 3

Unidade:Unidade: UN

UF:UF: SP

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

45.622.024/0001-10
* VENCEDOR *

SUPERMERCADO CASA ALIANCA LTDA R$ 5,19

Marca: Marca: Marca não informada                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                    

Preço (Outros Entes Públicos) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,59R$ 4,59

Órgão:Órgão: Secret.Mun.Saúde-Fundo Mun.Saúde

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Data:Data: 05/02/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa por Limite

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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Descrição:Descrição: AÇUCAR DEMERARA 1 KGAÇUCAR DEMERARA 1 KG - AÇUCAR DEMERARA 1 KG SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 4212021

Lote/Item:Lote/Item: 1/12

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: 164.163.239.2:8090/pronimtb/index

.asp?acao=1&item=2

Quantidade:Quantidade: 3

Unidade:Unidade: UN

UF:UF: SP

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

45.622.024/0001-10
* VENCEDOR *

SUPERMERCADO CASA ALIANCA LTDA R$ 4,59

Marca: Marca: Marca não informada                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                    

Preço (Outros Entes Públicos) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,19R$ 5,19

Órgão:Órgão: Secret.Mun.Saúde-Fundo Mun.Saúde

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição:Descrição: AÇUCAR DEMERARA 1 KGAÇUCAR DEMERARA 1 KG - AÇUCAR DEMERARA 1 KG

Data:Data: 01/12/2020 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa por Limite

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 54972020

Lote/Item:Lote/Item: 1/23

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: 164.163.239.2:8090/pronimtb/index

.asp?acao=1&item=2

Quantidade:Quantidade: 4

Unidade:Unidade: UN

UF:UF: SP

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

45.622.024/0001-10
* VENCEDOR *

SUPERMERCADO CASA ALIANCA LTDA R$ 5,19

Marca: Marca: Marca não informada                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                    

Preço (Outros Entes Públicos) 9: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 9: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,25R$ 5,25

Órgão:Órgão: Secret.Mun.Saúde-Fundo Mun.Saúde

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição:Descrição: AÇUCAR DEMERARA 1 KGAÇUCAR DEMERARA 1 KG - AÇUCAR DEMERARA 1 KG

Data:Data: 23/11/2020 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa por Limite

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 53252020

Lote/Item:Lote/Item: 1/6

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: 164.163.239.2:8090/pronimtb/index

.asp?acao=1&item=2

Quantidade:Quantidade: 6

Unidade:Unidade: UN

UF:UF: SP

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

45.622.024/0001-10
* VENCEDOR *

SUPERMERCADO CASA ALIANCA LTDA R$ 5,25
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Marca: Marca: Marca não informada                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                    

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Outros Entes Públicos) 10: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 10: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,19R$ 5,19

Órgão:Órgão: Secret.Mun.Saúde-Fundo Mun.Saúde

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição:Descrição: AÇUCAR DEMERARA 1 KGAÇUCAR DEMERARA 1 KG - AÇUCAR DEMERARA 1 KG

Data:Data: 16/11/2020 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa por Limite

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 52442020

Lote/Item:Lote/Item: 1/15

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: 164.163.239.2:8090/pronimtb/index

.asp?acao=1&item=2

Quantidade:Quantidade: 2

Unidade:Unidade: UN

UF:UF: SP

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

45.622.024/0001-10
* VENCEDOR *

SUPERMERCADO CASA ALIANCA LTDA R$ 5,19

Marca: Marca: Marca não informada                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                    

Preço (Outros Entes Públicos) 11: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 11: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,25R$ 5,25

Órgão:Órgão: Secret.Mun.Saúde-Fundo Mun.Saúde

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição:Descrição: AÇUCAR DEMERARA 1 KGAÇUCAR DEMERARA 1 KG - AÇUCAR DEMERARA 1 KG

Data:Data: 09/11/2020 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa por Limite

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 50802020

Lote/Item:Lote/Item: 1/22

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: 164.163.239.2:8090/pronimtb/index

.asp?acao=1&item=2

Quantidade:Quantidade: 3

Unidade:Unidade: UN

UF:UF: SP

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

45.622.024/0001-10
* VENCEDOR *

SUPERMERCADO CASA ALIANCA LTDA R$ 5,25

Marca: Marca: Marca não informada                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                    

Preço (Outros Entes Públicos) 12: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 12: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,25R$ 5,25

Órgão:Órgão: Secret.Mun.Saúde-Fundo Mun.Saúde

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO

Descrição:Descrição: AÇUCAR DEMERARA 1 KGAÇUCAR DEMERARA 1 KG - AÇUCAR DEMERARA 1 KG

Data:Data: 03/11/2020 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa por Limite

SRP:SRP: NÃO

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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Identificação:Identificação: 48972020

Lote/Item:Lote/Item: 1/20

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: 164.163.239.2:8090/pronimtb/index

.asp?acao=1&item=2

Quantidade:Quantidade: 4

Unidade:Unidade: UN

UF:UF: SP

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

45.622.024/0001-10
* VENCEDOR *

SUPERMERCADO CASA ALIANCA LTDA R$ 5,25

Marca: Marca: Marca não informada                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: Descrição não informada                                    

Item 5: CHÁS DE DIVERSOS SABORES

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,58R$ 2,58

Órgão:Órgão: Agência de Modernização da Gestão de Processos

Objeto:Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ITENS SECOS (PARA OS ITENS 03, 05,

09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 41, 45, 45, 46, 47, 48

e 50 dos lotes 1 e 2 A DESCRIÇÃO DISPONIBILIZADA NO COMPRASNET

DIVERGE DO TERMO DE REFERENCIA, CONSIDERAR PARA APRESENTAÇÃO DA

PROPOSTA PARA ESTES ITENS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE

REFERENCIA DO EDITAL.

Descrição:Descrição: CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE BOLDO, USO

ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO SACHÊ

Data:Data: 29/03/2021 09:09

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:113332020 /

UASG:925998

Lote/Item:Lote/Item: 2/118

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.080

Unidade:Unidade: Caixa 10,00 UN

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

27.390.230/0001-60
* VENCEDOR *

ALIANCA DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 2,58

Marca: Marca: MARATA                                            
Fabricante: Fabricante: ND REUNIDAS MARATA                                            
Modelo: Modelo: CAIXA COM 10 SACHÊS DE 1G 
Descrição: Descrição: Chá alimentaçã o, tipo: chá de boldo, uso: alimentício, apresentação: sachê.                                    

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,58R$ 2,58

Órgão:Órgão: Agência de Modernização da Gestão de Processos Data:Data: 29/03/2021 09:09

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:113332020 /

UASG:925998

Lote/Item:Lote/Item: 2/116

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 3,24 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 3,24 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 3,24

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

2.000 Embalagens Caixa com no mínimo 10 saquinhos; peso líquido mínimo 10g. Validade mínima: 11 (onze) meses no ato da entrega. Sabore

s: Erva doce, boldo, hortelã, cidreira, camomila, canela, maçã com cravo e canela, silvestre, chá verde com sabores variado

s, gengibre com limão, cítrico.
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Objeto:Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ITENS SECOS (PARA OS ITENS 03, 05,

09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 41, 45, 45, 46, 47, 48

e 50 dos lotes 1 e 2 A DESCRIÇÃO DISPONIBILIZADA NO COMPRASNET

DIVERGE DO TERMO DE REFERENCIA, CONSIDERAR PARA APRESENTAÇÃO DA

PROPOSTA PARA ESTES ITENS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE

REFERENCIA DO EDITAL.

Descrição:Descrição: CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA DOCE, USO

ALIMENTÍCIO

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.080

Unidade:Unidade: Caixa 10,00 UN

UF:UF: AL

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

27.390.230/0001-60
* VENCEDOR *

ALIANCA DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 2,58

Marca: Marca: MARATA                                            
Fabricante: Fabricante: ND REUNIDAS MARATA                                            
Modelo: Modelo: CAIXA COM 10 SACHÊS DE 1G 
Descrição: Descrição: Chá alimentaçã o, tipo: erva doce, uso: alimentício.                                    

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,58R$ 2,58

Órgão:Órgão: Agência de Modernização da Gestão de Processos

Objeto:Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ITENS SECOS (PARA OS ITENS 03, 05,

09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 41, 45, 45, 46, 47, 48

e 50 dos lotes 1 e 2 A DESCRIÇÃO DISPONIBILIZADA NO COMPRASNET

DIVERGE DO TERMO DE REFERENCIA, CONSIDERAR PARA APRESENTAÇÃO DA

PROPOSTA PARA ESTES ITENS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE

REFERENCIA DO EDITAL.

Descrição:Descrição: CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA CIDREIRA,

APRESENTAÇÃO SAQUINHO COM 1 GRAMA

Data:Data: 29/03/2021 09:09

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:113332020 /

UASG:925998

Lote/Item:Lote/Item: 2/117

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.080

Unidade:Unidade: Caixa 10,00 UN

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

27.390.230/0001-60
* VENCEDOR *

ALIANCA DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 2,58

Marca: Marca: MARATA                                            
Fabricante: Fabricante: ND REUNIDAS MARATA                                            
Modelo: Modelo: CAIXA COM 10 SACHÊS DE 1G 
Descrição: Descrição: Chá alimentaçã o, tipo: erva cidreira, apresentação: saquinho com 1 grama                                    

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,58R$ 2,58

Órgão:Órgão: Agência de Modernização da Gestão de Processos

Objeto:Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - ITENS SECOS (PARA OS ITENS 03, 05,

09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 34, 35, 41, 45, 45, 46, 47, 48

e 50 dos lotes 1 e 2 A DESCRIÇÃO DISPONIBILIZADA NO COMPRASNET

DIVERGE DO TERMO DE REFERENCIA, CONSIDERAR PARA APRESENTAÇÃO DA

PROPOSTA PARA ESTES ITENS AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE

REFERENCIA DO EDITAL.

Descrição:Descrição: CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CAMOMILA, APRESENTAÇÃO

SAQUINHO COM 1 GRAMA

Data:Data: 29/03/2021 09:09

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:113332020 /

UASG:925998

Lote/Item:Lote/Item: 2/115

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.080

Unidade:Unidade: Caixa 10,00 UN

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

27.390.230/0001-60
* VENCEDOR *

ALIANCA DISTRIBUIDORA EIRELI R$ 2,58

Marca: Marca: MARATA                                            
Fabricante: Fabricante: ND REUNIDAS MARATA                                            
Modelo: Modelo: CAIXA COM 10 SACHÊS DE 1G 
Descrição: Descrição: Chá alimentaçã o, tipo: camomila, apresenta ção: saquinho com 1 grama.                                    

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 2,62R$ 2,62

Órgão:Órgão: PREFEITURA DE UNIÃO DOS PALMARES

Objeto:Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para diversas secretarias.

Descrição:Descrição: CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE ERVAS, USO

ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO SACHÊ COM 2G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

PRAZO VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES

CatMat:CatMat: 328318328318 - CHÁ ALIMENTAÇÃO , TIPO CHÁ DE ERVAS, USO ALIMENTÍCIO,

APRESENTAÇÃO SACHÊ COM 2G, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRAZO

VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES

Data:Data: 01/03/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:32021 / UASG:982885

Lote/Item:Lote/Item: /54

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2.080

Unidade:Unidade: Caixa 10,00 UN

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

02.762.625/0001-16
* VENCEDOR *

JAILZA MORAES NUNES CAVALCANTI R$ 2,62

Marca: Marca: MARATA                                            
Fabricante: Fabricante: JAV INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA                                            
Modelo: Modelo: UNICO 
Descrição: Descrição: 54 CHÁ DE ERVAS, (DIVERSOS SABORES), embalagem com 10 sachês. Aproximadamente 20g. MARATA/JAV IND DE ALIM LTDA UND 2.080             

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,90R$ 3,90

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS 

Campus Marechal Deodoro

Objeto:Objeto: Aquisição de Café, Chá e Açúcar para o gerenciador e demais participantes..

Descrição:Descrição: CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE BOLDO, USO

ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO SACHÊ

CatMat:CatMat: 305800305800 - CHÁ ALIMENTAÇÃO , TIPO CHÁ DE BOLDO, USO ALIMENTÍCIO,

APRESENTAÇÃO SACHÊ

Data:Data: 05/01/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:42020 / UASG:158380

Lote/Item:Lote/Item: /7

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 761

Unidade:Unidade: Caixa 10,00 UN

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

07.245.458/0001-50
* VENCEDOR *

DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA R$ 3,90

Marca: Marca: barão                                            
Fabricante: Fabricante: barão                                            
Modelo: Modelo: barão 
Descrição: Descrição: "CHÁ DE BOLDO Aspecto: apresentação em saquinhos para infusão, uso alimentício. Acondicionamento: caixa com 10 sachês, peso mínimo de 10 g
, validade mínima do produto de 10 (dez) meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da em
balagem"                                    

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,55R$ 3,55
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Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS 

Campus Marechal Deodoro

Objeto:Objeto: Aquisição de Café, Chá e Açúcar para o gerenciador e demais participantes..

Descrição:Descrição: CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHA DE CAMOMILA, USO

ALIMENTÍCIO

CatMat:CatMat: 242775242775 - CHÁ ALIMENTAÇÃO

Data:Data: 05/01/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:42020 / UASG:158380

Lote/Item:Lote/Item: /8

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 790

Unidade:Unidade: Caixa 10,00 UN

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

07.245.458/0001-50
* VENCEDOR *

DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA R$ 3,55

Marca: Marca: barão                                            
Fabricante: Fabricante: barão                                            
Modelo: Modelo: barão 
Descrição: Descrição: "CHÁ DE CAMOMILA Aspecto: apresentação em saquinhos para infusão, uso alimentício. Acondicionamento: caixa com 10 sachês, peso mínimo de 
10 g, validade mínima do produto de 10 (dez) meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da
embalagem"                                    

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,33R$ 3,33

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS 

Campus Marechal Deodoro

Objeto:Objeto: Aquisição de Café, Chá e Açúcar para o gerenciador e demais participantes..

Descrição:Descrição: CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA CIDREIRA, USO

ALIMENTÍCIO

CatMat:CatMat: 242772242772 - CHÁ ALIMENTAÇÃO , TIPO ERVA CIDREIRA, USO ALIMENTÍCIO

Data:Data: 05/01/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:42020 / UASG:158380

Lote/Item:Lote/Item: /9

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 531

Unidade:Unidade: Caixa 10,00 UN

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

07.245.458/0001-50
* VENCEDOR *

DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA R$ 3,33

Marca: Marca: barão                                            
Fabricante: Fabricante: barão                                            
Modelo: Modelo: barão 
Descrição: Descrição: "CHÁ DE CAPIM CIDREIRA Aspecto: apresentação em saquinhos para infusão, uso alimentício. Acondicionamento: caixa com 10 sachês, peso míni
mo de 10 g, validade mínima do produto de 10 (dez) meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro da data de fabricação e validade estampadas no ró
tulo da embalagem"                                    

Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,99R$ 3,99

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS 

Campus Marechal Deodoro

Objeto:Objeto: Aquisição de Café, Chá e Açúcar para o gerenciador e demais participantes..

Descrição:Descrição: CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ MATE, USO ALIMENTÍCIO

CatMat:CatMat: 233886233886 - CHÁ ALIMENTAÇÃO

Data:Data: 05/01/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:42020 / UASG:158380

Lote/Item:Lote/Item: /15

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 195

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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Unidade:Unidade: Caixa 10,00 UN

UF:UF: AL

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

07.245.458/0001-50
* VENCEDOR *

DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA R$ 3,99

Marca: Marca: barão                                            
Fabricante: Fabricante: barão                                            
Modelo: Modelo: barão 
Descrição: Descrição: "CHÁ MATE TOSTADO Aspecto: apresentação em saquinhos para infusão, uso alimentício. Acondicionamento: caixa com 10 sachês, peso mínimo d
e 10 g, validade mínima do produto de 10 (dez) meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo 
da embalagem"                                    

Preço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,79R$ 3,79

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS 

Campus Marechal Deodoro

Objeto:Objeto: Aquisição de Café, Chá e Açúcar para o gerenciador e demais participantes..

Descrição:Descrição: CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ PRETO, USO

ALIMENTÍCIO

CatMat:CatMat: 233885233885 - CHÁ ALIMENTAÇÃO , TIPO CHÁ PRETO, USO ALIMENTÍCIO

Data:Data: 05/01/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:42020 / UASG:158380

Lote/Item:Lote/Item: /17

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 225

Unidade:Unidade: Caixa 10,00 UN

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

07.245.458/0001-50
* VENCEDOR *

DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA R$ 3,79

Marca: Marca: barão                                            
Fabricante: Fabricante: barão                                            
Modelo: Modelo: barão 
Descrição: Descrição: "CHÁ PRETO Aspecto: apresentação em saquinhos para infusão, uso alimentício. Acondicionamento: caixa com 10 sachês, peso mínimo de 10 g, va
lidade mínima do produto de 10 (dez) meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embal
agem"                                    

Preço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,63R$ 3,63

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS 

Campus Marechal Deodoro

Objeto:Objeto: Aquisição de Café, Chá e Açúcar para o gerenciador e demais participantes..

Descrição:Descrição: CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE FRUTAS, USO

ALIMENTÍCIO, SABOR MAÇÃ COM CANELA

CatMat:CatMat: 243764243764 - CHÁ ALIMENTAÇÃO , TIPO CHÁ DE FRUTAS, USO ALIMENTÍCIO,

SABOR MAÇÃ COM CANELA

Data:Data: 05/01/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:42020 / UASG:158380

Lote/Item:Lote/Item: /14

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 573

Unidade:Unidade: Caixa 10,00 UN

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

07.245.458/0001-50
* VENCEDOR *

DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA R$ 3,63
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Marca: Marca: barão                                            
Fabricante: Fabricante: barão                                            
Modelo: Modelo: barão 
Descrição: Descrição: "CHÁ DE MAÇÃ E CANELA Aspecto: apresentação em saquinhos para infusão, uso alimentício. Acondicionamento: caixa com 10 sachês, peso míni
mo de 10 g, validade mínima do produto de 10 (dez) meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro da data de fabricação e validade estampadas no ró
tulo da embalage"                                    

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,32R$ 3,32

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS 

Campus Marechal Deodoro

Objeto:Objeto: Aquisição de Café, Chá e Açúcar para o gerenciador e demais participantes..

Descrição:Descrição: CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE HORTELÃ, USO

ALIMENTÍCIO

CatMat:CatMat: 242774242774 - CHÁ ALIMENTAÇÃO

Data:Data: 05/01/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:42020 / UASG:158380

Lote/Item:Lote/Item: /13

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 717

Unidade:Unidade: Caixa 10,00 UN

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

07.245.458/0001-50
* VENCEDOR *

DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA R$ 3,32

Marca: Marca: barão                                            
Fabricante: Fabricante: barão                                            
Modelo: Modelo: barão 
Descrição: Descrição: "CHÁ DE HORTELÃ Aspecto: apresentação em saquinhos para infusão, uso alimentício. Acondicionamento: caixa com 10 sachês, peso mínimo de 1
0 g, validade mínima do produto de 10 (dez) meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da 
embalagem"                                    

Preço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,46R$ 3,46

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS 

Campus Marechal Deodoro

Objeto:Objeto: Aquisição de Café, Chá e Açúcar para o gerenciador e demais participantes..

Descrição:Descrição: CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO VERDE, USO ALIMENTÍCIO

CatMat:CatMat: 290267290267 - CHÁ ALIMENTAÇÃO

Data:Data: 05/01/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:42020 / UASG:158380

Lote/Item:Lote/Item: /18

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 355

Unidade:Unidade: Caixa 10,00 UN

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

07.245.458/0001-50
* VENCEDOR *

DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA R$ 3,46

32/42Orçamento - Banco de preços (0886406)         SEI 0002762-50.2021.6.02.8000 / pg. 45

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=158380&uasg=158380&numprp=42020&Seq=1
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=158380&uasg=158380&numprp=42020&Seq=1


Marca: Marca: barão                                            
Fabricante: Fabricante: barão                                            
Modelo: Modelo: barão 
Descrição: Descrição: "CHÁ VERDE Aspecto: apresentação em saquinhos para infusão, uso alimentício. Acondicionamento: caixa com 10 sachês, peso mínimo de 10 g, va
lidade mínima do produto de 10 (dez) meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da embal
agem"                                    

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 3,50R$ 3,50

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALAGOAS 

Campus Marechal Deodoro

Objeto:Objeto: Aquisição de Café, Chá e Açúcar para o gerenciador e demais participantes..

Descrição:Descrição: CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA DOCE, USO

ALIMENTÍCIO

CatMat:CatMat: 245189245189 - CHÁ ALIMENTAÇÃO

Data:Data: 05/01/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:42020 / UASG:158380

Lote/Item:Lote/Item: /11

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 591

Unidade:Unidade: Caixa 10,00 UN

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

07.245.458/0001-50
* VENCEDOR *

DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA R$ 3,50

Marca: Marca: barão                                            
Fabricante: Fabricante: barão                                            
Modelo: Modelo: barão 
Descrição: Descrição: "CHÁ DE ERVA DOCE Aspecto: apresentação em saquinhos para infusão, uso alimentício. Acondicionamento: caixa com 10 sachês, peso mínimo de
10 g, validade mínima do produto de 10 (dez) meses a partir da entrega pelo fornecedor, com registro da data de fabricação e validade estampadas no rótulo da
embalagem"                                    

Item 6: CAFÉ DESCAFEINADO

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 8,00R$ 8,00

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

Objeto:Objeto: Registro de preços objetivando a futura e eventual aquisição de forma fracionada

de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para merenda escolar que

será distribuída nas unidades de ensino Centro de Educação Infantis e Escolas

Municipais com item(ns) Exclusivo(s) para a participação de Microempresa e

Empresa de Pequeno Porte, item(ns) com Cota Reservada para participação de

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e item(ns) aberto(s) para Ampla

Concorrência..

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO SOLÚVEL GRANULADO, INTENSIDADE MÉDIA,

TIPO TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DESCAFEINADO

CatMat:CatMat: 463570463570 - CAFÉ

Data:Data: 22/02/2021 08:15

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:82021 / UASG:987541

Lote/Item:Lote/Item: /112

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.100

Unidade:Unidade: Sachê 50,00 G

UF:UF: PR

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 6,02 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 6,02 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 6,02

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

200 Pacotes Instantâneo, registro no Ministério da Saúde e/ou Ministério da Agricultura, com apresentação em embalagem com 50g. Validade

mínima: 12 meses no ato da entrega.
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CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

02.995.568/0001-15
* VENCEDOR *

ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA R$ 8,00

Marca: Marca: nescafe                                            
Fabricante: Fabricante: nescafe                                            
Modelo: Modelo: 50gr 
Descrição: Descrição: CAFÉ SOLUVEL EM PÓ DESCAFEINADO de alta qualidade, embalagem contendo 50 gramas. Deve conter a escrita “Não contém glúten”.                      

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,05R$ 4,05

Órgão:Órgão: Agência de Modernização da Gestão de Processos

Objeto:Objeto: Intenção de registro de preço para futura e eventual a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS

ALIMENTÍCIOS (CAFÉ, AÇUCAR E CHÁ) - PLS (238/2019)..

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO SOLÚVEL GRANULADO, INTENSIDADE MÉDIA,

TIPO TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DESCAFEINADO

CatMat:CatMat: 463570463570 - CAFÉ

Data:Data: 04/11/2020 09:08

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:112092020 /

UASG:925998

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 06/11/2020 11:12

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 320

Unidade:Unidade: Sachê 50,00 G

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

00.889.590/0001-55
* VENCEDOR *

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SANTA RITA EIRELI R$ 4,05

Marca: Marca: MARATA                                            
Fabricante: Fabricante: industria marata                                            
Modelo: Modelo: UNIDADE 
Descrição: Descrição: Café, apresentação: solúvel granulado, intensidade: média, tipo: tradicional, característica adicional: descafeinado.                                    

Item 7: LEITE EM PÓ DESNATADO

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 15,30R$ 15,30

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ/RR

Objeto:Objeto: Eventual aquisição de gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis, tais

como: estivas em geral, enlatados, produtos de açougues, aves, frutas, verduras,

laticínios, panificação, dentre outros, para atender as demandas da Secretaria

Municipal de Educação e Cultura de São Luiz - Roraima..

Descrição:Descrição: LEITE EM PÓLEITE EM PÓ - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA DESNATADO,

SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO

CatMat:CatMat: 446021446021 - LEITE EM PÓ

Data:Data: 07/04/2021 09:32

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:42021 / UASG:980315

Lote/Item:Lote/Item: /10

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 600

Unidade:Unidade: Embalagem 400,00 G

UF:UF: RR

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 13,19 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 13,19 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 13,19

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

188 Pacotes COM TEOR DE CÁLCIO E VITAMINAS, destacado no rótulo. Embalagem de 500g, com as seguintes características: para cada 20g

, 0% de gorduras totais e saturada; valor calórico máximo de 70Kcal; Validade mínima de 12 meses contados da data de entrega. 

Recipiente contendo marca do fabricante. Produto com registro em órgão oficial governamental.
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CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

05.888.566/0001-15
* VENCEDOR *

A. A. L. DO NASCIMENTO R$ 15,30

Marca: Marca: PIRACANJUBA                                            
Fabricante: Fabricante: PIRACANJUBA                                            
Modelo: Modelo: PIRACANJUBA 
Descrição: Descrição: Leite desnatado – ou leite magro. Embalagem hermeticamente fechada por termos de soldagem, contendo 400g do produto. Prazo de validade mín
imo de 06 meses. O produto devera ter registro no ministério da Agricultura e/ou ministério da saúde.                                    

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 11,90R$ 11,90

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM/PE

Objeto:Objeto: Contratação da aquisição de gêneros alimentícios, para atender as UBS

Unidades Básicas de Saúde, UMMS Unidade Mista Maria Silva, no âmbito de

aplicação de Recursos Financeiros transferidos ao Município e emenda

parlamentar nº 36000.282396/2019-00 e nº 36000.284266/2019-00 conforme

ANEXO 1 DESCRIC A O/ESPECIFICAC O ES deste Termo de Refere ncia..

Descrição:Descrição: LEITE EM PÓLEITE EM PÓ - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA DESNATADO,

SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO

CatMat:CatMat: 446021446021 - LEITE EM PÓ

Data:Data: 06/04/2021 08:10

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:62021 / UASG:982453

Lote/Item:Lote/Item: /45

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: Embalagem 400,00 G

UF:UF: PE

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

19.470.985/0001-47
* VENCEDOR *

AUDO J ALVES DE SIQUEIRA R$ 11,90

Marca: Marca: DIVERSOS                                            
Fabricante: Fabricante: DIVERSOS                                            
Modelo: Modelo: DIVERSOS 
Descrição: Descrição: LEITE EM PO                                    

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 11,75R$ 11,75

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETIM/PE

Objeto:Objeto: Registro de preços para posterior e eventual contratação do fornecimento

contínuo de Gêneros Alimentícios para preparação da merenda escolar aos

alunos das Unidades Escolares do Município no âmbito do Programa Nacional de

Alimentação Escolar (PNAE)..

Descrição:Descrição: LEITE EM PÓLEITE EM PÓ - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA DESNATADO,

SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO

CatMat:CatMat: 446021446021 - LEITE EM PÓ

Data:Data: 17/03/2021 08:07

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:32021 / UASG:982453

Lote/Item:Lote/Item: /37

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: Embalagem 400,00 G

UF:UF: PE

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

15.459.213/0001-53
* VENCEDOR *

MARIA A BRAGA DA SILVA R$ 11,75

Marca: Marca: LEITE GLÓRIA                                            
Fabricante: Fabricante: LEITE GLÓRIA                                            
Modelo: Modelo: LEITE GLÓRIA 
Descrição: Descrição: Leite Desnatado em Pó Instantâneo - Contendo no máximo 1,5% de gordura, embalado em latas de flandres ou alumínio, isenta de ferrugem, não a
massadas, resistentes, não violados. Deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade
do produto, número do registro no Ministério da und 1500 Agricultura/SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações técnicas da P
ortaria n° 369 de 04/09/1997 do Ministério da Agricultura e do Abastecimento e do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem Anim
al do Ministério da Agricultura. Validade mínima de 10 meses a partir da data de entrega. embalagem 400g.                                    
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Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 16,86R$ 16,86

Órgão:Órgão: Conselho Nacional de Justiça

Objeto:Objeto: Registro de preços de gêneros alimentícios, conforme condições e

especificações constantes do Termo de Referência..

Descrição:Descrição: LEITE EM PÓLEITE EM PÓ - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA DESNATADO,

SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO

CatMat:CatMat: 446021446021 - LEITE EM PÓ

Data:Data: 10/03/2021 14:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:52021 / UASG:40003

Lote/Item:Lote/Item: 1/12

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 30

Unidade:Unidade: Embalagem 400,00 G

UF:UF: DF

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

11.020.389/0001-53
* VENCEDOR *

MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS R$ 16,86

Marca: Marca: itambe                                            
Fabricante: Fabricante: itambe                                            
Modelo: Modelo: itambe 
Descrição: Descrição: Leite em pó desnatado, instantâneo e granulado - Lata – 335 a 400 ml                                    

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 17,95R$ 17,95

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIASSUÇÊ/BA

Objeto:Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, hortifrutigranjeiros e materiais de limpeza,

higiene e utensílios domésticos a serem utilizados pelas Secretarias e Setores da

Prefeitura Municipal de Ibiassucê Bahia,.

Descrição:Descrição: LEITE EM PÓLEITE EM PÓ - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA DESNATADO,

SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO

CatMat:CatMat: 446021446021 - LEITE EM PÓ

Data:Data: 08/03/2021 08:02

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:32021 / UASG:983539

Lote/Item:Lote/Item: 3/17

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 350

Unidade:Unidade: Embalagem 400,00 G

UF:UF: BA

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

08.014.901/0001-44
* VENCEDOR *

SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA R$ 17,95

Marca: Marca: ITAMBÉ                                            
Fabricante: Fabricante: ITAMBÉ ALIMENTOS S.A                                            
Modelo: Modelo: LEITE EM PÓ DESNATADO 
Descrição: Descrição: LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA DESNATADO, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO                                    

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 10,29R$ 10,29

Órgão:Órgão: PREF.MUN. DE PETROLINA

Objeto:Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis) para SEDESDH.

Descrição:Descrição: LEITE EM PÓLEITE EM PÓ - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA DESNATADO,

SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO

CatMat:CatMat: 446021446021 - LEITE EM PÓ

Data:Data: 02/03/2021 15:05

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:262021 / UASG:982521

Lote/Item:Lote/Item: /11

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 3.000

Unidade:Unidade: Embalagem 400,00 G

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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UF:UF: PE

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

23.678.770/0001-93
* VENCEDOR *

SUPRIVALE - SUPRIMENTOS DO VALE COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 10,29

Marca: Marca: ITALAC                                            
Fabricante: Fabricante: ITALAC                                            
Modelo: Modelo: ITALAC 
Descrição: Descrição: LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA DESNATADO, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO EMBALAGEM: 400 GR                                    

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 12,90R$ 12,90

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA/ES

Objeto:Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, para atender a merenda escolar no ano letivo

de 2021 no Município de Vargem Alta/ES..

Descrição:Descrição: LEITE EM PÓLEITE EM PÓ - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA DESNATADO,

SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO

CatMat:CatMat: 446021446021 - LEITE EM PÓ

Data:Data: 19/02/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:12021 / UASG:985727

Lote/Item:Lote/Item: /16

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: Embalagem 400,00 G

UF:UF: ES

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

14.030.015/0001-07
* VENCEDOR *

X ALIMENTOS LTDA R$ 12,90

Marca: Marca: PIRACANJUBA                                            
Fabricante: Fabricante: PIRACANJUBA                                            
Modelo: Modelo: PIRACANJUBA 
Descrição: Descrição: PIRACANJUBA                                    

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 15,70R$ 15,70

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORBÉLIA/PR

Objeto:Objeto: Registro de preços para futuras aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis

que compõem a merenda escolar em atendimento às escolas municipais e

centros municipais de educação infantil da Secretaria Municipal de Educação de

Corbélia/PR, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste

Edital e seus anexos..

Descrição:Descrição: LEITE EM PÓLEITE EM PÓ - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA DESNATADO,

SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO

CatMat:CatMat: 446021446021 - LEITE EM PÓ

Data:Data: 17/02/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:92021 / UASG:987523

Lote/Item:Lote/Item: /54

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 17/02/2021 16:05

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: Embalagem 400,00 G

UF:UF: PR

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

05.862.721/0001-24
* VENCEDOR *

A.T.M. ALIMENTOS LTDA R$ 15,70

Marca: Marca: DANKY                                            
Fabricante: Fabricante: DANKY                                            
Modelo: Modelo: DANKY 
Descrição: Descrição: Leite de vaca desnatado em pó, instantâneo. Acondicionado em pacotes pesando 500 a 600 gramas                                    
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Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 13,20R$ 13,20

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA

Objeto:Objeto: Aquisição de Generos alimentícios para atender as necessidades desta

muniipalidade..

Descrição:Descrição: LEITE EM PÓLEITE EM PÓ - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA DESNATADO,

SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO

CatMat:CatMat: 446021446021 - LEITE EM PÓ

Data:Data: 02/02/2021 09:09

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:82021 / UASG:982067

Lote/Item:Lote/Item: /19

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 350

Unidade:Unidade: Embalagem 400,00 G

UF:UF: PB

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

17.597.525/0001-59
* VENCEDOR *

ANDREZA ARAUJO SOUZA R$ 13,20

Marca: Marca: MOLICO                                            
Fabricante: Fabricante: NESTLE                                            
Modelo: Modelo: 400 GRAMAS 
Descrição: Descrição: LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 400 GRAMAS, COM PRAZO DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 12 
MESES A PARTIR DA ENTREGA.                                    

Preço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 10: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 10,65R$ 10,65

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA

Objeto:Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para

fornecimento de gêneros alimentícios (perecíveis e não perecíveis) e materiais de

consumo diversos, destinados as necessidades das secretarias solicitantes..

Descrição:Descrição: LEITE EM PÓLEITE EM PÓ - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA DESNATADO,

SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO

CatMat:CatMat: 446021446021 - LEITE EM PÓ

Data:Data: 22/01/2021 08:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:12021 / UASG:987809

Lote/Item:Lote/Item: /64

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 25

Unidade:Unidade: Embalagem 400,00 G

UF:UF: PR

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

07.814.016/0001-87
* VENCEDOR *

NUTRI SC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 10,65

Marca: Marca: NINHO                                            
Fabricante: Fabricante: NINHO                                            
Modelo: Modelo: UND 
Descrição: Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL, TRADICIONAL, NÃO CONTENDO GLÚTEN, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS A, D E C. ACONDICIONADO EM LATA COM NO 
MÍNIMO 400G, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LÍQUIDO E REGISTRO NO MINISTÉRIO D
A SAÚDE E/OU MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.                                    

Preço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 11,17R$ 11,17

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LEOPOLDINA/MG

Objeto:Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de alimentos e

suplementos alimentares para atendimento de bebês e crianças abrigadas por

meio de mandado judicial no Programa Casa do Aconchego e demanda de

mandados judiciais que intimam cumprimento da Secretaria Municipal de Saúde,

por um período de 12 (doze) meses, conforme Especificações - Anexo I deste

Edital..

Descrição:Descrição: LEITE EM PÓLEITE EM PÓ - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA DESNATADO,

SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO

Data:Data: 09/12/2020 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:722020 / UASG:984767

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 10/12/2020 16:00

Homologação:Homologação: 10/12/2020 16:01

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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CatMat:CatMat: 446021446021 - LEITE EM PÓ Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 600

Unidade:Unidade: Embalagem 400,00 G

UF:UF: MG

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

09.147.535/0001-64
* VENCEDOR *

AMANDA SERAFIM MATTOS DA SILVA EIRELI R$ 11,17

Marca: Marca: FAZENDAS DO RIO                                            
Fabricante: Fabricante: FAZENDAS DO RIO                                            
Modelo: Modelo: FAZENDAS DO RIO 
Descrição: Descrição: LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA DESNATADO, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO                                    

Preço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 12,30R$ 12,30

Órgão:Órgão: FUNDACAO NACIONAL DO INDIO

COORDENAÇÃO REGIONAL DO ALTO SOLIMOES/AM

Objeto:Objeto: Aquisição emergencial de alimentos e kits de higiene e limpeza para atender as

famílias indígenas no contexto de pandemia e emergência em saúde pública

causado pela COVID-19

Descrição:Descrição: LEITE EM PÓLEITE EM PÓ - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA DESNATADO,

SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO

CatMat:CatMat: 446021446021 - LEITE EM PÓ

Data:Data: 01/12/2020 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 30/2020 /

UASG: 194063

Lote/Item:Lote/Item: 6/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 6.000

Unidade:Unidade: Embalagem 400,00 G

UF:UF: AM

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

18.039.769/0001-89
* VENCEDOR *

R F SOARES R$ 12,30

Marca: Marca: Não Espeficado                                            
Fabricante: Fabricante: Fabricante não informado                                            
Descrição: Descrição: LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA DESNATADO, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO                                    

Preço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 11,89R$ 11,89

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Instituto Nacional de Educação de Surdos

Objeto:Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios de 1ª qualidade, com certificação do órgão

sanitário competente, que constituirão o cardápio do 1° semestre do ano letivo

de 2020, visando suprir o setor de Nutrição do Instituto Nacional de Educação de

Surdos..

Descrição:Descrição: LEITE EM PÓLEITE EM PÓ - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA DESNATADO,

SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO

CatMat:CatMat: 446021446021 - LEITE EM PÓ

Data:Data: 26/11/2020 14:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:192020 / UASG:152005

Lote/Item:Lote/Item: /127

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 14/12/2020 15:34

Homologação:Homologação: 15/12/2020 11:54

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 1.800

Unidade:Unidade: Embalagem 400,00 G

UF:UF: RJ

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

01.301.745/0001-53
* VENCEDOR *

NUTREMAZ COMERCIO LTDA R$ 11,89
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Marca: Marca: Fazendas do Rio                                            
Fabricante: Fabricante: Ind.Bras.                                            
Modelo: Modelo: leite em pó 
Descrição: Descrição: Leite em pó integral Leite de vaca em pó integral instantâneo, acondicionado em embalagem de 400g, que deve conter externamente os dados de id
entificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro no Ministério da Agricultura/SIF/DIPOA e carimb
o de inspeção do SIF. Deverá atender as especificações técnicas da portaria nº 369 de 04/09/1997 do Ministério da agricultura e do Abastecimento e do Regula
mento da Inspeção Industrial e Sanitária de produtos de origem animal. Validade mínima de 10 (dez) meses a partir da data de entrega. Conservação em ambie
nte seco e arejado. Características adicionais: com ferro, e vitaminas A, C e D. Marca de referência: Nestlé, similar ou de melhor qualidade.                                    

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 10,13R$ 10,13

Órgão:Órgão: SECRETARIA DE ESTADO INDÚSTRIA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA-AC

Objeto:Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, para tender as necessidades das Unidades

de Saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde SESACRE, na Regional do

Purus.

Descrição:Descrição: LEITE EM PÓLEITE EM PÓ - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA DESNATADO,

SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO

CatMat:CatMat: 446021446021 - LEITE EM PÓ

Data:Data: 17/11/2020 10:31

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1752020 / UASG:927996

Lote/Item:Lote/Item: /30

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 26/11/2020 12:50

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.350

Unidade:Unidade: Embalagem 400,00 G

UF:UF: AC

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

20.278.102/0001-80
* VENCEDOR *

ALISSON DA SILVA LIMA R$ 10,13

Marca: Marca: ITALAC                                            
Fabricante: Fabricante: ITALAC                                            
Modelo: Modelo: ITALAC 
Descrição: Descrição: 200077583 - LEITE EM PO; INTEGRAL; INSTANTANEO; COM VITAMINAS E MINERAIS; EM PO; SACHE COM 400G.                                    

Preço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 11,07R$ 11,07

Órgão:Órgão: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF 

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL 

Diretoria de Suprimentos e Licitações

Objeto:Objeto: A fim de atender a demanda da Fundação Jardim Zoológico de Brasília (FJZB), a

Subsecretaria de Compras Governamentais SEEC/SPLAN/SCG operacionalizará

licitação neste Sistema, cujo objeto é Registro de Preços, para eventual aquisição

de material de consumo: alimentação de animais (alimentos para cães; para

mustelídeos; desidratado; alpiste; e outros), sendo propiciado a abertura de PLS

aos demais órgãos que compõe es estrutura administrativa do Distrito Federal..

Descrição:Descrição: LEITE EM PÓLEITE EM PÓ - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA DESNATADO,

SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO

CatMat:CatMat: 446021446021 - LEITE EM PÓ

Data:Data: 17/11/2020 10:02

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1272020 /

UASG:974002

Lote/Item:Lote/Item: /11

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 23/11/2020 11:45

Homologação:Homologação: 25/11/2020 12:41

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: Embalagem 400,00 G

UF:UF: DF

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

19.600.228/0001-40
* VENCEDOR *

ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI R$ 11,07
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Marca: Marca: itambe                                            
Fabricante: Fabricante: itambe                                            
Modelo: Modelo: itambe 
Descrição: Descrição: LEITE, Descrição: instantâneo, em pó, TIpo desnatado, enriquecido com proteínas, Unidade de Fornecimento: embalagem com 400g                             

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

Preço (Compras Governamentais) 16: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 16: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 16,40R$ 16,40

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA GRANDE DO MARANHAO

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros

alimentícios perecíveis e não perecíveis para atendimento das necessidades da

Secretária Municipal de Saúde - Hospital José Vieira de Melo e Secretária

Municipal de Ação Social e Trabalho do município de Lagoa Grande do Maranhão

(MA), conforme especificações contidas no Termo de Referência, Anexo I do

edital..

Descrição:Descrição: LEITE EM PÓLEITE EM PÓ - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA DESNATADO,

SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO

CatMat:CatMat: 446021446021 - LEITE EM PÓ

Data:Data: 12/11/2020 09:16

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:282020 / UASG:980186

Lote/Item:Lote/Item: 1/13

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 168

Unidade:Unidade: Embalagem 400,00 G

UF:UF: MA

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

36.965.115/0001-68
* VENCEDOR *

F A S M SERVICE EIRELI R$ 16,40

Marca: Marca: molico                                            
Fabricante: Fabricante: molico                                            
Modelo: Modelo: molico 
Descrição: Descrição: LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA DESNATADO, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO                                    

Preço (Compras Governamentais) 17: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 17: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 16,90R$ 16,90

Órgão:Órgão: PREF.MUN.DE GUAJARA-MIRIM

Objeto:Objeto: Registro de Preços, para eventual e futura AQUISIÇÃO DE GENEROS

ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, em atendimento as necessidades das

Secretarias Municipais no desenvolvimento de suas atividades..

Descrição:Descrição: LEITE EM PÓLEITE EM PÓ - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA DESNATADO,

SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO

CatMat:CatMat: 446021446021 - LEITE EM PÓ

Data:Data: 11/11/2020 11:34

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:62020 / UASG:980001

Lote/Item:Lote/Item: /79

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 01/12/2020 13:03

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.440

Unidade:Unidade: Embalagem 400,00 G

UF:UF: RO

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

08.113.612/0001-00
* VENCEDOR *

SABOR A MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI R$ 16,90

Marca: Marca: PIRACANJUBA                                            
Fabricante: Fabricante: PIRACANJUBA                                            
Modelo: Modelo: PIRACANJUBA 
Descrição: Descrição: LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA DESNATADO, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO                                    

Preço (Compras Governamentais) 18: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 18: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 11,10R$ 11,10

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DO SALTO DO LONTRA/PR Data:Data: 11/11/2020 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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Objeto:Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios em atendimento a Merenda Escolar da Rede

Municipal de Ensino Fundamental, Infantil e EJA dessa municipalidade.

Descrição:Descrição: LEITE EM PÓLEITE EM PÓ - LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA DESNATADO,

SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO

CatMat:CatMat: 446021446021 - LEITE EM PÓ

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:872020 / UASG:987837

Lote/Item:Lote/Item: /8

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 17/11/2020 09:39

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 5.000

Unidade:Unidade: Embalagem 400,00 G

UF:UF: PR

CNPJCNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDORRAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINALVALOR DA PROPOSTA FINAL

06.033.503/0001-40
* VENCEDOR *

ELCIO MAFIOLETTI R$ 11,10

Marca: Marca: AURORA                                            
Fabricante: Fabricante: AURORA                                            
Modelo: Modelo: A MESMA 
Descrição: Descrição: LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA DESNATADO, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO                                    
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de maio de 2021.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0886290, 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.

 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 03/05/2021, às 15:59, 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
0886768 e o código CRC 171A3BDC.

0002762-50.2021.6.02.8000 0886768v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 03 de maio de 2021.
 
À SLC.
 
Senhora Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para que se proceda à

elaboração da minuta do edital de licitação, mediante as informações
apresentadas no Despacho SEIC (doc. 0886290).

 
Após, à AJ-DG para análise.
 
Atenciosamente. 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 04/05/2021, às 09:16, 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
0887025 e o código CRC E18CB6CA.

0002762-50.2021.6.02.8000 0887025v1

Despacho GSAD 0887025         SEI 0002762-50.2021.6.02.8000 / pg. 59



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

 

DESPACHO

Maceió, 04 de maio de 2021.
À SAD,
Para autorização da inclusão de  Intenção de

Registro de Preços.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 04/05/2021, às 14:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0887372 e o código CRC 670519CE.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de maio de 2021.
 
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Autorizo a inclusão da intenção de registro de preços no

Comprasnet.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 04/05/2021, às 15:03, 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
0887438 e o código CRC 3FF8ED11.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº: 0002762-50.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
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 POR LOTE, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de consumo - 
gêneros alimentícios, 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, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), 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 de material de consumo – 
gêneros alimentícios, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na 
manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, 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 será de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial da 
União. 
 
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 
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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 para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, a partir da 
data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento encaminhada por 
e-mail. 
 
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:  
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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 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 
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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. 

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 
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eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário de cada item que compõe o lote ofertado; 

b) Descrição detalhada de cada item que compõe o lote ofertado, contendo as informações 

similares à especificação constante no Anexo I-A;  

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. 
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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.  
 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item que compõe o lote 
ofertado, sendo que sistema efetuará automaticamente o somatório para efeito de 
escalonamento. 

 
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. 
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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. 

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 por lote, 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. 
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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. 

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 I-A, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 

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. 
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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 

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

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

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

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. 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. 

9.11.  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; 
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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 

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 
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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. 

 

10.8.  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. 
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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 estadual, 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 Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

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

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual 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. 
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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. 

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 de cada item que compõe o lote ofertado; 

d) conter os preços unitário e  total de cada item que compõe o lote 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. 
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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 

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. 
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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 25.11 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. 
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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 Decreto nº 10.024/2019. 
 
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”, 
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“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. 
 
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, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 

16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que 
não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a 
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da 
ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

 
16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

 
16.15.1.2.1.      A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

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 
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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 
ao interesse em fornecer o objeto do registro 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) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo estabelecidos; 

 
b) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando 
solicitados pela licitante vencedora; 

 
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; 
 

Minuta de edital (0894691)         SEI 0002762-50.2021.6.02.8000 / pg. 82



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado 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 itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 

b)Substituir às suas expensas 
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos; 

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

d) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações exigidas 
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos 
oficiais competentes e que deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 

e.3) registro no Ministério da Saúde; 

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviados pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como 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 Estadual 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. 
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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 materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir 
do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, na Seção de 
Almoxarifado, situada na Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, 
CEP 57046-000, no horário das 08h às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 7h30 
às 13h30. às sextas-feiras. 

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
207.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
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e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
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) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de  inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de 
Fornecimento/Nota de Empenho. 

 

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 do contrato celebrado. 

 
21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
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21.4.3. Na hipótese da entrega do material 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. 

 
21.5. 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. 
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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, 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. 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% 
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
23.1.  Exigimos que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, incisos I a 
IV e seus parágrafos, da IN nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.      As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 339030 
(Material de Consumo). 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 
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25.3.  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. 

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

25.5.  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.  

25.6.  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. 

25.7.  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. 

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

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
25.9. 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. 
 
25.10. 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. 
 
25.11.   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. 
 
25.12. 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. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A- Especificações dos Lotes, Itens e Valores Máximos Estimados; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
25.15. 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 
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puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 
 
 

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

             TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. OBJETO – Aquisição de gêneros alimentícios (339030.07) para atender às Unidades da 
Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de 
2021/2022, conforme especificado no ANEXO I-A deste Edital. 

    1.1. A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação por menor 
preço por grupo, Ata de Registro de Preços, e está prevista no PAC 2021 - SEALMOX, 
SEI 0874741. 

    1.2.  A Ata terá duração de 12 meses 

    1.3 Em atenção aos artigos 3º, § 1º, I, 15, IV e 23, §§ 1º e 2º, todos da Lei 8.666/1993, 
informamos que os itens constantes desse procedimento foram agrupados por lote em 
virtude da similaridade de cada um, bem como na economia a ser alcançada no frete, visto 
que a entrega de itens unitários como que tais torna-se quase inviável para fornecedores de 
estados distantes, dado o quantitativo contratado.  
    

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

     2.2 – Substituir às suas expensas 
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos. 

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

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

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

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

               2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

               2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde 

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

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

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

     2.8 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 
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 3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

     3.1 - A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho 
encaminhada por e–mail; 

     3.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Avenida 
Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 às 
18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 7h30 às 13h30 às sextas–feiras. 

  

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento 
provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido definitivamente e 
encaminhado para pagamento. 

  

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

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

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

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

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

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

  

6 - DO PAGAMENTO 

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

     6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

     6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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     6.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 

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

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

EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

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

VP = Valor da parcela a ser paga; 

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

I = (TX/100)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

  

7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

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

          7.1.1. O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade ou fazendo-se auxiliar por 
outra unidade competente, se necessário. 

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

  

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

 
 

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO 
Chefe de Seção 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS 
 

 

 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
TOTAL     

REGISTRADO 

VALOR MÁXIMO 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
MÁXIMO 
TOTAL 

(R$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

CAFÉ TORRADO E MOÍDO 
tradicional de 1ª linha do 
tipo superior, embalagem 
tipo Alto Vácuo ou Vácuo 
Puro, pacote com 250 g. 
Qualidade comprovada 
através de “Certificado 
de Autorização ao uso do 
selo de pureza ABIC” ou 
apresentação de laudo(s) 
emitido(s) por laboratório 
analítico licenciado pelo 
Órgão de Vigilância 
Sanitária competente do 
Estado, DF ou Município, 
comprovando também o 
atendimento à Resolução 
RDC 277/2005 ANVISA, 
empacotado a vácuo em 
embalagens de alumínio 
prensadas, tipo tijolinho. 
Validade mínima: 12 
meses no ato da entrega 
(gravado em cada 
embalagem de 250g). 

Pacote 6000 3,51 21.060,00 

    2 

CAFÉ TORRADO EM GRÃO 
tipo Expresso, com selo 
de pureza da ABIC ou 
comprovação de 
qualidade do produto 
através de laudos 
emitidos por laboratórios 
credenciados pelo 
Ministério da Saúde e/ou 
Ministério da Agricultura, 
embalagem valvulada ou 
a vácuo. Apresentação 
em pacotes de 1 Kg. 
Validade mínima: 
5 meses no ato da 

Pacote 450 22,08 9.936,00 
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entrega. 

     3 

CAFÉ DESCAFEINADO  
instantâneo, registro no 
Ministério da Saúde e/ou 
Ministério da Agricultura, 
com apresentação em 
embalagem com 50g. 
Validade mínima: 12 
meses no ato da entrega. 

Pacote 200 6,74 1.348,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2 

    4 

ADOÇANTE DIETÉTICO. 
Conteúdo líquido mínimo 
de 100ml; composto por 
sucralose. Validade 
mínima: 2 anos no ato da 
entrega. 

Frasco 300 3,71 1.113,00 

     5 

LEITE EM PÓ DESNATADO, 
COM TEOR DE CÁLCIO E 
VITAMINAS, destacado no 
rótulo. Embalagem de 
400g, com as seguintes 
características: para cada 
20g, 0% de gorduras 
totais e saturada; valor 
calórico máximo 
de 70Kcal; Validade 
mínima de 12 meses 
contados da data de 
entrega. Recipiente 
contendo marca do 
fabricante. Produto com 
registro em órgão oficial 
governamental. 

Unidade 188 13,19 2.479,72 

     6 

AÇÚCAR DEMERARA, tipo 
peneirado de 1ª 
qualidade. Apresentação 
em pacote com 1 Kg. 
Validade mínima: 11 
meses no ato da entrega. 

Obs. Os pacotes de 1kg 
não podem apresentar 
qualquer tipo de umidade 
ou alteração das 
propriedades no ato da 
entrega. 

Pacote 2000 5,20 10.400,00 

     7 CHÁS DE DIVERSOS  
SABORES Caixa com no 

Caixa 2000 3,24 6.480,00 
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mínimo 10 saquinhos; 
peso líquido mínimo 10g. 
Validade mínima: 11 
(onze) meses no ato da 
entrega. Sabores: Erva 
doce, boldo, hortelã, 
cidreira, camomila, 
canela, maçã com cravo 
e canela, silvestre, chá 
verde com sabores 
variados, gengibre com 
limão, cítrico.  

Obs. O fornecedor deverá 
fornecer um mínimo de 
10 (dez) sabores 
diferentes, dentre 
os sabores aqui exigidos. 
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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/2021  

 

Processo nº 0002762-50.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2021 

 
MINUTA  

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2021, 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, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, 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/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 da 
Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, 
de 20 de setembro de 2019, 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/2021: 

 
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 16.3.1 do edital do PE nº XX/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, a partir da 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento. 
 
 
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 objeto registrado 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) 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 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; 
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d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado 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 itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 

b) Substituir às suas expensas 
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos. 

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

d) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações exigidas 
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos 
oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 

e.3) registro no Ministério da Saúde; 

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 

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

g) Aceitar como 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 Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
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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 RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir 
do recebimento da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho, na Seção de 
Almoxarifado, situada na Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, 
CEP 57046-000, no horário das 08 às 18hs, das segundas às quintas-feiras e das 7h30 às 
13h30 às sextas-feiras. 

 
6.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
6.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
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e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
7.2. 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. 
 
7.3. 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. 
 
7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de 
Fornecimento/Nota de Empenho. 

 

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

 
7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
7.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
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da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 
atraso. 
 
7.4.4.  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. 

 
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
7.6. 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. 
 
7.7. 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.  
 
7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.9. 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. 
 
7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.12. 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. 
 

7.12.1. 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. 

 
7.13. 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. 
 
7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
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8- DO PAGAMENTO. 
 
8.1. 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, 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. 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% 
 
9- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
9.1. Exigimos que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, incisos I a 
IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG 
 
10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
10.1.     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. 
 
11 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
11.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
12 – DO FORO. 
 
12.1.  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 
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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 2021. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
 
Pela Empresa: 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 2699 - 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 de
material de consumo - gêneros alimentícios.

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 contratação.

Outrossim, informo que a IRP nº 02/2021 restou deserta, de acordo com o
comprovante 0893970.

Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens: 

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 7.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 8.24.2 e 11.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 9.6, 9.7 e 10.6).

Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui intervalo
mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.

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.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 19/05/2021, às 17:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 19/05/2021, às 17:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 25/05/2021, às 14:07, 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
0894692 e o código CRC 6F3F98E3.

0002762-50.2021.6.02.8000 0894692v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de maio de 2021.
Reporto-me à Informação nº 2699, da SLC

(doc. 0894692), acerca da qual nada tenho a opor, para
submeter a Minuta de Edital (doc. 0894691) à análise da AJ-
DG, em atenção ao disposto no Parágrafo único do art. 38 da
Lei nº 8.666/93.

Por se tratar de registro de preços, fica dispensada
a indicação de dotação orçamentária, que somente será
exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento
hábil, na dicção do § 2º do art. 7º, do Decreto bº 7.892/13.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/05/2021, às 21:49, 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
0894794 e o código CRC 25B7B316.

0002762-50.2021.6.02.8000 0894794v1
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PROCESSO : 0002762-50.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : FASE EXTERNA - ANÁLISE DE EDITAL DE PREGÃO - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

 

Parecer nº 538 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO

                  Tratam os autos de registro de preços para
aquisição de gêneros alimentícios, a fim de atender a
demanda das Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, conforme  termo de referência  (0875439), aprovado
pelo Sr. Secretário de Administração (0885475), que também
informou que a despesa está prevista no PAC 2021 (doc.
0836114).

 
2. DO PROCEDIMENTO

 
Tendo recebido os autos para pesquisa de preços, a

Seção de Instrução de Contratações se manifestou no
despacho  0886290, elaborando o relatório estimativo
(0886406), bem como apontando o valor global para a
contratação no valor total estimado de R$ 52.816,72
(cinquenta e dois mil oitocentos e dezesseis reais e setenta e
dois centavos).

Ao final, encerrou por sugerir a realização de
licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento
na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº
10.024/2019, com restrição de participação a micro e
pequenas empresas.

De posse  dos autos, a Seção de Licitações e
Contratos elaborou minuta do edital  (0894691), ressaltando
e m 0894692 que  conferiu exclusividade de participação às
pequenas e microempresas, em razão do valor estimado da
contratação, que foram divulgados no edital os preços
orçados pela administração, como já fundamentado em
outros procedimentos semelhantes, tudo com
base entendimento do TCU. A Intenção de Registro de Preços
foi efeuada (0888056), tendo resultado deserta (0893970).

As inclusões realizadas pela SLC foram ratificadas
pela SAD, que encaminhou os autos para análise desta
Assessoria Jurídica (0894794).  

Eis uma apertada síntese dos eventos havidos nos
autos.  Reservando a análise das nuanças técnicas e
financeiras às unidades competentes, passamos a opinar
 quanto aos aspectos jurídicos.

3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece
normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
 abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 De relevo gizar que o novel dispositivo legal
revoga a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da
data de sua publicação, conforme segue:

Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, na data de publicação
desta Lei;
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II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, após
decorridos 2 (dois) anos da publicação
oficial desta Lei.

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
Art. 191. Até o decurso do prazo de que
trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta
Lei ou de acordo com as leis citadas no
referido inciso, e a opção escolhida
deverá ser indicada expressamente
no edital ou no aviso ou instrumento
de contratação direta, vedada a
aplicação combinada desta Lei com as
citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese
do caput deste artigo, se a Administração
optar por licitar de acordo com as leis
citadas no inciso II do caput do art. 193
desta Lei, o contrato respectivo será
regido pelas regras nelas previstas
durante toda a sua vigência.
 

Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de
toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do edital, como já consta em seu preâmbulo
(0895239).

 
4. DO REGISTRO DE PREÇOS

Os presentes autos tratam da utilização do Sistema
de  Registro de Preços, na forma da Lei nº 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos nºs 7.892/2013 e 10.024/2019,
com participação restrita a micro, pequenas e médias
empresas.

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.

Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,
possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.

Tendo em mente as disposições constantes nos
decretos acima relacionados, 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,
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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 os
objetos da presente licitação podem ser adquiridos 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 todos 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
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).

Da mesma forma, encontram-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a exclusividade de
participação para microempresas e empresas de pequeno
porte, na forma da legislação de regência. 

 
6. DO AGRUPAMENTO DOS ITENS

 

 Anote-se que o termo de referência apresenta
justificativa para agrupamento dos itens em lotes (vide item
1.3 do TR 0875439). 

Contudo, a minuta ora analisada não traz as
disposições relativas à vedação de  aquisição separada de
itens para os quais o fornecedor convocado para assinar a ata
não tenha apresentado o menor preço, nem item estipulando
que o critério de aceitabilidade será aferido em relação ao
valor de cada item que compõe o lote único e em relação ao
valor total do lote ofertado.

 
 
7. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 
Em face do que determina a Portaria Presidência nº

226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, 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, - segue a
pertinente lista de verificação relativa ao Anexo I: Licitação –
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modalidade Pregão Eletrônico – Aplicável a bens e serviços,
exceto os referentes à tecnologia da informação e a obras e
serviços de engenharia. 

 
LISTA DE VERIFICAÇÃO dos atos administrativos

e documentos prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93
(esta, aplicada subsidiariamente) e no Decreto nº 5.450/05,
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? X 0875438

TERMO DE REFERÊNCIA

3 O Termo de Referência contém justificativa da necessidade pública que demanda a futura contratação? SIM 0875439

4 O Termo de Referência contém adequada descrição dos bens e/ou serviços que serão contratados? SIM 0875440

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  

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  

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? SIM  

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente? SIM 0885475

PESQUISA DE PREÇOS
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24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0886290

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  

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços encontrados? SIM
0886406 

0886409

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 0894691

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)? N/A  

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? N/A  

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  

 

37As exigências de habilitação jurídica contidas na minuta do edital
estão de acordo com a legislação? SIM 0894691

38As exigências relativas à regularidade fiscal e trabalhista contidas
na minuta do edital estão de acordo com a legislação? SIM  

39A forma de divulgação de licitação está de acordo com o valor a
ser contratado? SIM  

40A minuta do edital contempla a avaliação quanto aos critérios de
habilitação econômico-financeira? N/A  

41A minuta de edital contém critério objetivo para avaliar a
exequibilidade das propostas? NÃO  

42A 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

43A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente estabelece
prazo razoável (não exíguo) para início da prestação de serviços? SIM 0894691

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 SIM  
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durante a execução do contrato?

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  

50A minuta do contrato contém requisitos de qualidade que viabilizem
a vinculação da remuneração com os resultados? N/A  

51A minuta do contrato/ata contém cláusula com previsão de
reajuste e/ou repactuação de preços? SIM irreajustável

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 dispõem 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?

N/A 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61Os autos do processo contêm documento indicativo da existência de
recursos orçamentários para suportar a despesa?  

Registro
de
preços

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 

63Os autos do processo contêm declaração do ordenador da despesa
(artigo 16, II, da Lei Complementar nº 101/2000), conforme o caso? N/A  

 

8. CONCLUSÃO
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Parece imperioso inserir na minuta do
edital  disposições relativas à vedação de  aquisição separada
de itens para os quais o fornecedor convocado para assinar a
ata não tenha apresentado o menor preço, bem como item
estipulando que o critério de aceitabilidade  será aferido em
relação ao valor de cada item que compõe cada lote e em
relação ao valor total do lote ofertado, conforme reiterada
jurisprudência do TCU.

À SAD, para aperfeiçoamento da instrução. 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
21/05/2021, às 11:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 21/05/2021, às 11:24, 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
0895015 e o código CRC C115EBD4.

0002762-50.2021.6.02.8000 0895015v24
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº: 0002762-50.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
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 POR LOTE, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de consumo - 
gêneros alimentícios, 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, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), 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 de material de consumo – 
gêneros alimentícios, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na 
manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, 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 será de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial da 
União. 
 
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 
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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 para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, a partir da 
data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento encaminhada por 
e-mail. 
 
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:  
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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 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 
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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. 

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 
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eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário de cada item que compõe o lote ofertado; 

b) Descrição detalhada de cada item que compõe o lote ofertado, contendo as informações 

similares à especificação constante no Anexo I-A;  

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. 
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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.  
 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item que compõe o lote 
ofertado, sendo que sistema efetuará automaticamente o somatório para efeito de 
escalonamento. 

 
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. 
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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. 

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 por lote, 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. 
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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. 

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 I-A, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 

 
9.3.1.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor unitário de 
cada item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote 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.  
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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 

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

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

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

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. 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. 

9.11.  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 
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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 

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 
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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. 

 

10.8.  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; 
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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 

(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 estadual, 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 Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

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

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual 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. 
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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. 

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. 
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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; 

c) conter a descrição de cada item que compõe o lote ofertado; 

d) conter os preços unitário e  total de cada item que compõe o lote 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 
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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 

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. 
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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 25.11 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. 
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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 
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 Decreto nº 10.024/2019. 
 
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; 
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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. 
 
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, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 

16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que 
não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a 
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da 
ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

 
16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 
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16.15.1.2.1.      A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

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 
ao interesse em fornecer o objeto do registro 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) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo estabelecidos; 

 
b) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando 
solicitados pela licitante vencedora; 

 
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 

Minuta complementada (0896186)         SEI 0002762-50.2021.6.02.8000 / pg. 134



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

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 objeto registrado 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 itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 

b)Substituir às suas expensas 
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos; 

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

d) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações exigidas 
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos 
oficiais competentes e que deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 

e.3) registro no Ministério da Saúde; 

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviados pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como 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 Estadual 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 materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir 
do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, na Seção de 
Almoxarifado, situada na Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, 
CEP 57046-000, no horário das 08h às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 7h30 
às 13h30. às sextas-feiras. 

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
207.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
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contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
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) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de  inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de 
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Fornecimento/Nota de Empenho. 
 

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 do contrato celebrado. 

 
21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
21.4.3. Na hipótese da entrega do material 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. 

 
21.5. 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. 
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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, 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. 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% 
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
23.1.  Exigimos que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, incisos I a 
IV e seus parágrafos, da IN nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.      As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 339030 
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(Material de Consumo). 
 
25 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS. 
 
25.1. É vedada a aquisição separada de itens para os quais, o detentor da ata não 
tenha apresentado o menor preço entre todos os licitantes. 
 
26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

26.3.  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. 

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

26.5.  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.  

26.6.  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. 

26.7.  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. 

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

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
26.9. 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. 
 
26.10. 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. 
 
26.11.   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. 
 
26.12. 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. 
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26.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A- Especificações dos Lotes, Itens e Valores Máximos Estimados; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
26.15. 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 2021. 
 
 

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

             TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. OBJETO – Aquisição de gêneros alimentícios (339030.07) para atender às Unidades da 
Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de 
2021/2022, conforme especificado no ANEXO I-A deste Edital. 

    1.1. A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação por menor 
preço por grupo, Ata de Registro de Preços, e está prevista no PAC 2021 - SEALMOX, 
SEI 0874741. 

    1.2.  A Ata terá duração de 12 meses 

    1.3 Em atenção aos artigos 3º, § 1º, I, 15, IV e 23, §§ 1º e 2º, todos da Lei 8.666/1993, 
informamos que os itens constantes desse procedimento foram agrupados por lote em 
virtude da similaridade de cada um, bem como na economia a ser alcançada no frete, visto 
que a entrega de itens unitários como que tais torna-se quase inviável para fornecedores de 
estados distantes, dado o quantitativo contratado.  
    

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

     2.2 – Substituir às suas expensas 
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos. 

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

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

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

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

               2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

               2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde 

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

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

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

     2.8 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 
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 3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

     3.1 - A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho 
encaminhada por e–mail; 

     3.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Avenida 
Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 às 
18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 7h30 às 13h30 às sextas–feiras. 

  

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento 
provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido definitivamente e 
encaminhado para pagamento. 

  

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

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

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

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

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

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

  

6 - DO PAGAMENTO 

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

     6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

     6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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     6.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 

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

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

EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

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

VP = Valor da parcela a ser paga; 

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

I = (TX/100)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

  

7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

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

          7.1.1. O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade ou fazendo-se auxiliar por 
outra unidade competente, se necessário. 

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

  

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

 
 

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO 
Chefe de Seção 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS 
 

 

 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
TOTAL     

REGISTRADO 

VALOR MÁXIMO 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
MÁXIMO 
TOTAL 

(R$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

CAFÉ TORRADO E MOÍDO 
tradicional de 1ª linha do 
tipo superior, embalagem 
tipo Alto Vácuo ou Vácuo 
Puro, pacote com 250 g. 
Qualidade comprovada 
através de “Certificado 
de Autorização ao uso do 
selo de pureza ABIC” ou 
apresentação de laudo(s) 
emitido(s) por laboratório 
analítico licenciado pelo 
Órgão de Vigilância 
Sanitária competente do 
Estado, DF ou Município, 
comprovando também o 
atendimento à Resolução 
RDC 277/2005 ANVISA, 
empacotado a vácuo em 
embalagens de alumínio 
prensadas, tipo tijolinho. 
Validade mínima: 12 
meses no ato da entrega 
(gravado em cada 
embalagem de 250g). 

Pacote 6000 3,51 21.060,00 

    2 

CAFÉ TORRADO EM GRÃO 
tipo Expresso, com selo 
de pureza da ABIC ou 
comprovação de 
qualidade do produto 
através de laudos 
emitidos por laboratórios 
credenciados pelo 
Ministério da Saúde e/ou 
Ministério da Agricultura, 
embalagem valvulada ou 
a vácuo. Apresentação 
em pacotes de 1 Kg. 
Validade mínima: 
5 meses no ato da 

Pacote 450 22,08 9.936,00 
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entrega. 

     3 

CAFÉ DESCAFEINADO  
instantâneo, registro no 
Ministério da Saúde e/ou 
Ministério da Agricultura, 
com apresentação em 
embalagem com 50g. 
Validade mínima: 12 
meses no ato da entrega. 

Pacote 200 6,74 1.348,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2 

    4 

ADOÇANTE DIETÉTICO. 
Conteúdo líquido mínimo 
de 100ml; composto por 
sucralose. Validade 
mínima: 2 anos no ato da 
entrega. 

Frasco 300 3,71 1.113,00 

     5 

LEITE EM PÓ DESNATADO, 
COM TEOR DE CÁLCIO E 
VITAMINAS, destacado no 
rótulo. Embalagem de 
400g, com as seguintes 
características: para cada 
20g, 0% de gorduras 
totais e saturada; valor 
calórico máximo 
de 70Kcal; Validade 
mínima de 12 meses 
contados da data de 
entrega. Recipiente 
contendo marca do 
fabricante. Produto com 
registro em órgão oficial 
governamental. 

Unidade 188 13,19 2.479,72 

     6 

AÇÚCAR DEMERARA, tipo 
peneirado de 1ª 
qualidade. Apresentação 
em pacote com 1 Kg. 
Validade mínima: 11 
meses no ato da entrega. 

Obs. Os pacotes de 1kg 
não podem apresentar 
qualquer tipo de umidade 
ou alteração das 
propriedades no ato da 
entrega. 

Pacote 2000 5,20 10.400,00 

     7 CHÁS DE DIVERSOS  
SABORES Caixa com no 

Caixa 2000 3,24 6.480,00 
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mínimo 10 saquinhos; 
peso líquido mínimo 10g. 
Validade mínima: 11 
(onze) meses no ato da 
entrega. Sabores: Erva 
doce, boldo, hortelã, 
cidreira, camomila, 
canela, maçã com cravo 
e canela, silvestre, chá 
verde com sabores 
variados, gengibre com 
limão, cítrico.  

Obs. O fornecedor deverá 
fornecer um mínimo de 
10 (dez) sabores 
diferentes, dentre 
os sabores aqui exigidos. 
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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/2021  

 

Processo nº 0002762-50.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2021 

 
MINUTA  

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2021, 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, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, 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/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 da 
Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, 
de 20 de setembro de 2019, 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/2021: 

 
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 16.3.1 do edital do PE nº XX/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, a partir da 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento. 
 
 
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 objeto registrado 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) 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 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; 
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d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado 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 itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 

b) Substituir às suas expensas 
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos. 

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

d) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações exigidas 
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos 
oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 

e.3) registro no Ministério da Saúde; 

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 

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

g) Aceitar como 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 Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
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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 RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir 
do recebimento da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho, na Seção de 
Almoxarifado, situada na Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, 
CEP 57046-000, no horário das 08 às 18hs, das segundas às quintas-feiras e das 7h30 às 
13h30 às sextas-feiras. 

 
6.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
6.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
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e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
7.2. 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. 
 
7.3. 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. 
 
7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de 
Fornecimento/Nota de Empenho. 

 

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

 
7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
7.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
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da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 
atraso. 
 
7.4.4.  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. 

 
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
7.6. 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. 
 
7.7. 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.  
 
7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.9. 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. 
 
7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.12. 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. 
 

7.12.1. 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. 

 
7.13. 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. 
 
7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
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8- DO PAGAMENTO. 
 
8.1. 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, 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. 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% 
 
9- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
9.1. Exigimos que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, incisos I a 
IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG 
 
10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
10.1.     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. 
 
11 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
11.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
12 – DO FORO. 
 
12.1.  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 
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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 2021. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
 
Pela Empresa: 
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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
0896189 e o código CRC 6961AC69.

0002762-50.2021.6.02.8000 0896189v1

Despacho SLC 0896189         SEI 0002762-50.2021.6.02.8000 / pg. 157



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 : 0002762-50.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : Aprovação. Minuta. Edital. Pregão Eletrônico.

 

Parecer nº 560 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Senhor Diretor-Geral, 
 
Retornam os autos em epígrafe para conclusão da análise

iniciada no Parecer nº 528 /2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
(0895015), sugerindo alteração na minuta do edital de Pregão
Eletrônico elaborado pela Seção de Licitações e Contratos.

 
Com a juntada da minuta retificada, consoante consta no

evento SEI nº 0895239, a diligência solicitada foi cumprida.
 
Pelo exposto, em complemento ao antedito Parecer, esta

Assessoria Jurídica aprova, em face de sua regularidade jurídica, a
minuta 0895239 de PREGÃO em sua forma ELETRÔNICA, do tipo
MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando o registro de preços de
material de consumo - gêneros alimentícios, para atender às
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas
atividades no exercício de 2021/2022.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 24/05/2021, às 17:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 24/05/2021, às 17:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0896268 e o código CRC 090FEE1C.
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CONCLUSÃO

Maceió, 24 de maio de 2021.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório
pretendido nestes autos e, em especial, o pronunciamento
exarado pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral no
Parecer 560 (0896268), aprovando a Minuta
Editalícia 0896186, submeto o feito à superior consideração
de Vossa Excelência, com vistas a sugerir a abertura da fase
externa do presente certame, na modalidade PREGÃO em sua
forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE,
objetivando o registro de preços de material de consumo -
gêneros alimentícios, para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no
exercício de 2021/2022.

 
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 24/05/2021, às 17:50, 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
0896400 e o código CRC 2D3E848F.
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PROCESSO : 0002762-50.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Registro de Preços. Aquisição de material de consumo - gêneros alimentícios.

 

Decisão nº 1065 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0896400.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, nas
prescrições insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações, a abertura da fase externa do certame licitatório, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO POR LOTE, objetivando o Registro de Preços de material de
consumo - gêneros alimentícios, para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no
exercício de 2021/2022, conforme as especificações constantes no
Termo de Referência (0875439) elaborado pela Seção de
Almoxarifado - SEALMOX e aprovado pela Secretaria de
Administração deste Tribunal.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0896186, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio do Parecer nº 538/2021 (0895015), complementado pelo
Parecer nº 560/2021 (0896268) e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
26/05/2021, às 12:02, 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
0896453 e o código CRC 8F187B4F.
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DESPACHO

Maceió, 26 de maio de 2021.
À SLC, para cumprimento da Decisão nº 1065, da

Presidência (doc. 0896453).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/05/2021, às 13:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0897163 e o código CRC C8ECD5F2.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  0099//22002211  
  

PROCESSO Nº: 0002762-50.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 11 de junho de 2021 
Horário Abertura: 9 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 POR LOTE, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de consumo - 
gêneros alimentícios, 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, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), 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 de material de consumo – 
gêneros alimentícios, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na 
manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, 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 será de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial da 
União. 
 
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, 
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igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
 

3 - DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, a partir da 
data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento encaminhada por 
e-mail. 
 
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;  
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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 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 
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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. 

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: 
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a) Valor unitário de cada item que compõe o lote ofertado; 

b) Descrição detalhada de cada item que compõe o lote ofertado, contendo as informações 

similares à especificação constante no Anexo I-A;  

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. 
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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.  
 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item que compõe o lote 
ofertado, sendo que sistema efetuará automaticamente o somatório para efeito de 
escalonamento. 

 
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. 
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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. 

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 por lote, 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.  
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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. 

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 I-A, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 

 
9.3.1.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor unitário de 
cada item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote 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. 
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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 

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

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

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

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. 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. 

9.11.  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; 
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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 

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 
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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. 

 

10.8.  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. 
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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 estadual, 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 Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

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

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual 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. 
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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. 

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 de cada item que compõe o lote ofertado; 

d) conter os preços unitário e  total de cada item que compõe o lote 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. 
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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 

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. 
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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 25.11 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. 
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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 Decreto nº 10.024/2019. 
 
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”, 
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“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. 
 
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, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 

16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que 
não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a 
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da 
ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

 
16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

 
16.15.1.2.1.      A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

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 
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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 
ao interesse em fornecer o objeto do registro 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) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo estabelecidos; 

 
b) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando 
solicitados pela licitante vencedora; 

 
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; 
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d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado 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 itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 

b)Substituir às suas expensas 
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos; 

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

d) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações exigidas 
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos 
oficiais competentes e que deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 

e.3) registro no Ministério da Saúde; 

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviados pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como 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 Estadual 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. 
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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 materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir 
do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, na Seção de 
Almoxarifado, situada na Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, 
CEP 57046-000, no horário das 08h às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 7h30 
às 13h30. às sextas-feiras. 

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
207.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
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e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
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) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de  inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de 
Fornecimento/Nota de Empenho. 

 

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 do contrato celebrado. 

 
21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
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21.4.3. Na hipótese da entrega do material 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. 

 
21.5. 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. 
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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, 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. 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% 
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
23.1.  Exigimos que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, incisos I a 
IV e seus parágrafos, da IN nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.      As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 339030 
(Material de Consumo). 
 
25 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS. 
 
25.1. É vedada a aquisição separada de itens para os quais, o detentor da ata não 
tenha apresentado o menor preço entre todos os licitantes. 
 
26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

26.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
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26.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

26.3.  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. 

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

26.5.  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.  

26.6.  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. 

26.7.  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. 

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

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
26.9. 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. 
 
26.10. 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. 
 
26.11.   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. 
 
26.12. 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. 
 
26.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A- Especificações dos Lotes, Itens e Valores Máximos Estimados; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
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26.15. 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, 27 de maio de 2021. 
 
 

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

             TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

1. OBJETO – Aquisição de gêneros alimentícios (339030.07) para atender às Unidades da 
Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de 
2021/2022, conforme especificado no ANEXO I-A deste Edital. 

    1.1. A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação por menor 
preço por grupo, Ata de Registro de Preços, e está prevista no PAC 2021 - SEALMOX, 
SEI 0874741. 

    1.2.  A Ata terá duração de 12 meses 

    1.3 Em atenção aos artigos 3º, § 1º, I, 15, IV e 23, §§ 1º e 2º, todos da Lei 8.666/1993, 
informamos que os itens constantes desse procedimento foram agrupados por lote em 
virtude da similaridade de cada um, bem como na economia a ser alcançada no frete, visto 
que a entrega de itens unitários como que tais torna-se quase inviável para fornecedores de 
estados distantes, dado o quantitativo contratado.  
    

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

     2.2 – Substituir às suas expensas 
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos. 

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

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

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

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

               2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

               2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde 

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

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

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

     2.8 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 
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 3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

     3.1 - A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho 
encaminhada por e–mail; 

     3.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Avenida 
Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 às 
18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 7h30 às 13h30 às sextas–feiras. 

  

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento 
provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido definitivamente e 
encaminhado para pagamento. 

  

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

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

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

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

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

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

  

6 - DO PAGAMENTO 

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

     6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

     6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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     6.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 

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

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

EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

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

VP = Valor da parcela a ser paga; 

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

I = (TX/100)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

  

7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

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

          7.1.1. O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade ou fazendo-se auxiliar por 
outra unidade competente, se necessário. 

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

  

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

 
 

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO 
Chefe de Seção 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS 
 

 

 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
TOTAL     

REGISTRADO 

VALOR MÁXIMO 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
MÁXIMO 
TOTAL 

(R$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

CAFÉ TORRADO E MOÍDO 
tradicional de 1ª linha do 
tipo superior, embalagem 
tipo Alto Vácuo ou Vácuo 
Puro, pacote com 250 g. 
Qualidade comprovada 
através de “Certificado 
de Autorização ao uso do 
selo de pureza ABIC” ou 
apresentação de laudo(s) 
emitido(s) por laboratório 
analítico licenciado pelo 
Órgão de Vigilância 
Sanitária competente do 
Estado, DF ou Município, 
comprovando também o 
atendimento à Resolução 
RDC 277/2005 ANVISA, 
empacotado a vácuo em 
embalagens de alumínio 
prensadas, tipo tijolinho. 
Validade mínima: 12 
meses no ato da entrega 
(gravado em cada 
embalagem de 250g). 

Pacote 6000 3,51 21.060,00 

    2 

CAFÉ TORRADO EM GRÃO 
tipo Expresso, com selo 
de pureza da ABIC ou 
comprovação de 
qualidade do produto 
através de laudos 
emitidos por laboratórios 
credenciados pelo 
Ministério da Saúde e/ou 
Ministério da Agricultura, 
embalagem valvulada ou 
a vácuo. Apresentação 
em pacotes de 1 Kg. 
Validade mínima: 
5 meses no ato da 

Pacote 450 22,08 9.936,00 
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entrega. 

     3 

CAFÉ DESCAFEINADO  
instantâneo, registro no 
Ministério da Saúde e/ou 
Ministério da Agricultura, 
com apresentação em 
embalagem com 50g. 
Validade mínima: 12 
meses no ato da entrega. 

Pacote 200 6,74 1.348,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2 

    4 

ADOÇANTE DIETÉTICO. 
Conteúdo líquido mínimo 
de 100ml; composto por 
sucralose. Validade 
mínima: 2 anos no ato da 
entrega. 

Frasco 300 3,71 1.113,00 

     5 

LEITE EM PÓ DESNATADO, 
COM TEOR DE CÁLCIO E 
VITAMINAS, destacado no 
rótulo. Embalagem de 
400g, com as seguintes 
características: para cada 
20g, 0% de gorduras 
totais e saturada; valor 
calórico máximo 
de 70Kcal; Validade 
mínima de 12 meses 
contados da data de 
entrega. Recipiente 
contendo marca do 
fabricante. Produto com 
registro em órgão oficial 
governamental. 

Unidade 188 13,19 2.479,72 

     6 

AÇÚCAR DEMERARA, tipo 
peneirado de 1ª 
qualidade. Apresentação 
em pacote com 1 Kg. 
Validade mínima: 11 
meses no ato da entrega. 

Obs. Os pacotes de 1kg 
não podem apresentar 
qualquer tipo de umidade 
ou alteração das 
propriedades no ato da 
entrega. 

Pacote 2000 5,20 10.400,00 

     7 CHÁS DE DIVERSOS  
SABORES Caixa com no 

Caixa 2000 3,24 6.480,00 
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mínimo 10 saquinhos; 
peso líquido mínimo 10g. 
Validade mínima: 11 
(onze) meses no ato da 
entrega. Sabores: Erva 
doce, boldo, hortelã, 
cidreira, camomila, 
canela, maçã com cravo 
e canela, silvestre, chá 
verde com sabores 
variados, gengibre com 
limão, cítrico.  

Obs. O fornecedor deverá 
fornecer um mínimo de 
10 (dez) sabores 
diferentes, dentre 
os sabores aqui exigidos. 
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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/2021  

 

Processo nº 0002762-50.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 09/2021 

 
MINUTA  

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2021, 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, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, 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 09/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 da 
Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, 
de 20 de setembro de 2019, 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 09/2021: 

 
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 16.3.1 do edital do PE nº 09/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, a partir da 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento. 
 
 
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 objeto registrado 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) 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 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; 
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d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado 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 itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 

b) Substituir às suas expensas 
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos. 

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

d) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações exigidas 
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos 
oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 

e.3) registro no Ministério da Saúde; 

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 

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

g) Aceitar como 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 Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
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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 RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir 
do recebimento da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho, na Seção de 
Almoxarifado, situada na Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, 
CEP 57046-000, no horário das 08 às 18hs, das segundas às quintas-feiras e das 7h30 às 
13h30 às sextas-feiras. 

 
6.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
6.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
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e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
7.2. 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. 
 
7.3. 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. 
 
7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de 
Fornecimento/Nota de Empenho. 

 

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

 
7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
7.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
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da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 
atraso. 
 
7.4.4.  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. 

 
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
7.6. 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. 
 
7.7. 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.  
 
7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.9. 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. 
 
7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.12. 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. 
 

7.12.1. 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. 

 
7.13. 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. 
 
7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
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8- DO PAGAMENTO. 
 
8.1. 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, 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. 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% 
 
9- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
9.1. Exigimos que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, incisos I a 
IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG 
 
10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
10.1.     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. 
 
11 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
11.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
12 – DO FORO. 
 
12.1.  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 
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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 2021. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
 
Pela Empresa: 
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EDITAL Nº 11 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2021

 

PROCESSO Nº: 0002762-50.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 11 de junho de 2021

Horário Abertura: 9 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 POR LOTE,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de
material de consumo - gêneros alimentícios, 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, em consonância com o que faculta  o art. 191 da
Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), 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 de material
de consumo – gêneros alimentícios, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral
em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, conforme
especificações descritas neste edital e seus anexos.
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2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.

 

2.1.         O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste
procedimento licitatório será de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato
no Diário Oficial da União.

 

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 para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, a partir
da data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento
encaminhada por e-mail.
 

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.
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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
inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
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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.

6.3.  Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que
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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 de cada item que compõe o lote ofertado;

b) Descrição detalhada de cada item que compõe o lote ofertado, contendo as
informações similares à especificação constante no Anexo I-A;

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
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
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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 de cada item que
compõe o lote ofertado, sendo que sistema efetuará automaticamente o
somatório para efeito de escalonamento.

 

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.
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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 por lote, 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,
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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 I-A, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a
negociar em busca de preços inferiores.

 

9.3.1.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor unitário de cada
item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote 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.   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.

9.11.         Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a
habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

Edital 11 (0898207)         SEI 0002762-50.2021.6.02.8000 / pg. 211



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.

10.6.  Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação
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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
de autorização;
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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 estadual, 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 Estadual do domicílio ou sede do licitante,
relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual 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
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências
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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 de cada item que compõe o lote ofertado;
d. conter os preços unitário e  total de cada item que compõe o lote 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.
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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
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos
indispensáveis à defesa de seus interesses.
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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 25.11 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.

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.
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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
convocação para assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art.
64 da Lei n. 8.666/1993.
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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 Decreto nº 10.024/2019.

 

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;
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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.

 

16.15.     A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por
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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, alterado pelo Decreto nº
9.488/2018.

 

16.15.1.          Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços,
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

 

16.15.1.1.             A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem acima
fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que não
participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a viabilidade e
a economicidade para a administração pública federal da utilização da ata de registro de
preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do Ministério do
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão.

 

16.15.1.2.             O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador,
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal.

 

16.15.1.2.1.                A publicação supra deverá ser condição para autorização para
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as recomendações do
Acórdão TCU nº 2037/2019.

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;
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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 objeto do registro 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) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo estabelecidos;

 

b) Prestarasinformaçõeseosesclarecimentospertinentesaoobjeto,quando solicitados
pela licitante vencedora;

 

18 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

 

18.1.       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 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 objeto registrado 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 itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo
de referência, edital de licitação e anexos respectivos;

b)Substituir às suas expensas
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos;

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

d) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações exigidas
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais
competentes e que deverão estar de acordo com a legislação vigente;

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das
seguintes informações:

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e vencimento
ou período de validade;

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado;

e.3) registro no Ministério da Saúde;

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações
enviados pelo TRE/AL;
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g. Aceitar como 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 Estadual 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 materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a
partir do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, na Seção de
Almoxarifado, situada na Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria,
Maceió/AL, CEP 57046-000, no horário das 08h às 18 horas, das segundas às quintas-
feiras e das 7h30 às 13h30. às sextas-feiras.

 

20.2.         Os materiais serão recebidos:

 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com
as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência;
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b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente
aceitação.

 

20.3.          O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

 

20.4.              O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

 

20.5.              Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário
próprio.

 

20.6.          O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

 

207.            O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá
seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze)
dias, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas
previstas na Seção 21.

 

 

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

 

21.1.        Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e
no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o
licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

 

a. não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

 

b. não entregar a documentação exigida no edital;
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c. apresentar documentação falsa;

 

d. causar o atraso na execução do objeto;

 

e. não mantiver a proposta;

 

f. falhar na execução do contrato;

 

g. fraudar a execução do contrato;

 

h. comportar-se de modo inidôneo;

 

i. declarar informações falsas; e

 

j) cometer fraude fiscal.

 

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) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e
a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo
sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão
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unilateral da avença;

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s)
item(ns) entregue(s) em caso de  inexecução parcial da obrigação assumida, assim
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea
“a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado
estabelecido na alínea “b” acima;

 

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de
Fornecimento/Nota de Empenho.

 

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 do contrato celebrado.

 

21.4.2.          As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.

 

21.4.3.        Na hipótese da entrega do material 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.

 

21.5.         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
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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
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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,
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.

 

22.2.         Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

 

22.3.         Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

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

 

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

 

22.6.       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
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         365                             365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

 

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

 

24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

 

24.1.      As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício
2021, PTRES 167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da
Despesa nº 339030 (Material de Consumo).

 

25 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS.

 

25.1.      É vedada a aquisição separada de itens para os quais, o detentor da ata não
tenha apresentado o menor preço entre todos os licitantes.

 

26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

 

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

26.2.              Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

26.3.         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.

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

26.5.         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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26.6.              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.

26.7.         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.

26.8.         Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

26.9.       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.

 

26.10.    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.

 

26.11.    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.

 

26.12.    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.

 

26.13.    O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

26.14.     Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

 

ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO I-A- Especificações dos Lotes, Itens e Valores Máximos Estimados;

ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
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26.15.     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, 27 de maio de 2021.
 
 

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

 
ATENÇÃO: OS ANEXOS DESTE EDITAL ESTÃO DISPOSTOS NO DOCUMENTO

Nº 0898193.

 

Em 28 de maio de 2021.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 28/05/2021, às 15:36, 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
0898207 e o código CRC 13B3F3B8.
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S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Contratante: TRF-2ª RG; Contratada: Torres Engenharia e Consultoria Ltda.; Objeto do 1º
Termo Aditivo: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato original por 12 (doze) meses; e
alterar o índice de reajuste estabelecido no subitem 7.2.1; Fundamento Legal: artigo 57,
inciso II e 58, inciso I e §1º, ambos da Lei nº 8.666/93; Crédito Orçamentário: Fonte de
Recurso: 0100000000; Natureza de Despesa: 3.3.90.39.16; Data da assinatura: 20/05/2021;
Proc. n.º TRF2-EOF-2019/00447; Contrato n.º 023/2020.

EXTRATO DE NOTA EMPENHO

Nota de empenho: 2021NE000220, emitida em 18/05/2021. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: NOVA FORMALTA IND. E COM. DE MATERIAIS MILITARES EIRELI. Objeto:
Fornecimento de itens de agraciamento da medalha do mérito Judiciário (Ata n.º
001/2021). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 10.024/19 e 7.892/13.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido:168413. Elemento de despesa:
339031. Valor total do empenho: R$ 21.693,22 (vinte e um mil, seiscentos e noventa e três
reais e vinte e dois centavos). Proc. nº TRF2-EOF-2020/00148.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 0269732-86.2021.4.03.8000; Espécie: Contrato nº 05.001.10.2021, firmado em
26/05/2021; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ n.º
59.949.362/0001-76; Contratada: ALEX PATO HOFFMANN, CNPJ nº 01.547.651/0001-69;
Objeto: aquisição de 02 (duas) licenças de uso de software de recuperação de dados em
mídias danificadas, EaseUS Data Recovery Wizard Professional; Vigência: 13 meses e 15
dias, a partir da assinatura; Valor Total: R$ 744,00; Modalidade dispensa de licitação, com
fundamento no art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93; Signatários: pelo Contratante, Sr.
Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral, e, pela Contratada, Sr. Rafael Vianna Alves,
Procurador.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0277441-75.2021.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
Coordenador do Grupo de Estudo "Justiça Restaurativa e Sociedades Saudáveis" - Módulo
Julho/21, na modalidade a distância; Contratado: João Batista Salm (CPF nº 671.946.489-
20); Valor Total: R$1.144,00 (um mil cento e quarenta e quatro reais); Fundamento Legal:
Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso VI, da Lei nº 8.666/93; Autorização:
Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior,
Desembargador Federal Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0277448-67.2021.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
Coordenador do Grupo de Estudos "Justiça Restaurativa e Sociedades Saudáveis" - Módulo
Dezembro/21, na modalidade a distância; Contratado: João Batista Salm (CPF nº
671.946.489-20); Valor Total: R$1.144,00 (um mil cento e quarenta e quatro reais);
Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso VI, da Lei nº
8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação: Mairan
Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0277443-45.2021.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
Coordenador do Grupo de Estudo "Justiça Restaurativa e Sociedades Saudáveis" - Módulo
Agosto/21, na modalidade a distância; Contratado: João Batista Salm (CPF nº 671.946.489-
20); Valor Total: R$1.716,00 (um mil setecentos e dezesseis reais); Fundamento Legal:
Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso VI, da Lei nº 8.666/93; Autorização:
Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior,
Desembargador Federal Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0277445-15.2021.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
Coordenador do Grupo de Estudos "Justiça Restaurativa e Sociedades Saudáveis" - Módulo
Setembro/21, na modalidade a distância; Contratado: João Batista Salm (CPF nº
671.946.489-20); Valor Total: R$1.716,00 (um mil setecentos e dezesseis reais);
Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso VI, da Lei nº
8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação: Mairan
Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0277446-97.2021.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
Coordenador do Grupo de Estudos "Justiça Restaurativa e Sociedades Saudáveis" - Módulo
Outubro/21, na modalidade a distância; Contratado: João Batista Salm (CPF nº
671.946.489-20); Valor Total: R$2.860,00 (dois mil oitocentos e sessenta reais);
Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso VI, da Lei nº
8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação: Mairan
Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0277447-82.2021.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
Coordenador do Grupo de Estudos "Justiça Restaurativa e Sociedades Saudáveis" - Módulo
Novembro/21, na modalidade a distância; Contratado: João Batista Salm (CPF nº
671.946.489-20); Valor Total: R$2.288,00 (dois mil duzentos e oitenta e oito reais);
Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso VI, da Lei nº
8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação: Mairan
Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0276827-70.2021.4.03.8000; Objeto: Contratação de
palestrante como formador no curso "Direito Ambiental: Desafios à Jurisdição",
na modalidade a distância; Contratado: Ilan Presser (CPF nº 325.915.078-13);
Valor Total: R$183,48 (cento e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos);
Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o artigo 13, inciso VI,
da Lei nº 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral;
Ratificação: Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal
Presidente.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

PREGÃO Nº 4/2021

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 0001717-
49.2021. , publicada no D.O.U de 11/05/2021 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de
Preços para aquisição de notebook de alto desempenho. Novo Edital: 28/05/2021 das
12h00 às 17h59. Endereço: Av. Paulista, 1842 - Torre Norte, 11º Andar, Conj. 118 Bela
Vista - SAO PAULO - SPEntrega das Propostas: a partir de 28/05/2021 às 12h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 14/06/2021, às 13h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

LUIS ROBERTO MEDINA
Pregoeiro

(SIDEC - 27/05/2021) 090029-20901-2021NE000100

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CESSÃO DE USO

Espécie:Termo de Cessão de Uso n°01/2021. CEDENTE: Tribunal Regional Federal 5ªRegião.
CNPJ n°24.130.072/0001-11. CESSIONÁRIA: Justiça Federal de 1°Grau em pernambuco.
CNPJ n° 05.441.804/0001-40. PAV n°0002825-522021.4.05 7000-TRF5ªR. Objeto: Cessão de
Uso de Bens Móveis pertecentes ao TRF5ªR., ora CEDENTE em favor da CESSIONÁRIA
Justiça Federal de 1°Grau em pernambuco. O CEDENTE disponibilizará a CESSIONÁRIA
revólveres calibre 38. A utilização dos bens cedidos será a título precário e não oneroso,
tendo a finalidade exclusiva de atender à demanda solicitada pela CESSIONÁRIA, qual seja
viabilizar a participação de membros do Grupo Especial de Segurança da Justiça Federal de
Pernambuco, no processo seletivo para Credenciamento de Instrutores de Armamento e
Tiro-IAT, no âmbito da Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado de
Pernambuco-SR/PF/PE. A celebração do Termo será a título gratuíto, não envolvendo a
transferência de recursos financeiros. Vigência: As armas poderam ser cedidas a partir da
assinatura do Termo e deverão ser devolvidas em até 10(dez) dias úteis, após a realização
do curso, podendo a devolução ser prorrogada, por iguais períodos, mediante solicitação
prévia da CESSIONÁRIA, devidamente justificada. Assinatura: 26/05/2021. Assinam: Telma
Roberta Vasconcelos Motta Caires, Diretora Geral-TRF5ªR. e Juiz Federal Cláudio Kitner,
Diretor do Foro-Justiça Federal de 1° Grau em PE.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2°Aditivo ao Contrato n°37/2020. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada: CBL
EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ n°13.838.224/ 0001-11. Objeto: Promover alteração
quantitativa por acordo entre as partes, no termo contratual, em harmonia com as
disposições previstas nos artigos 58,inciso I e 65,inciso I alíneas "a" e "b" e inciso II, da Lei
n°8.666/1993, e nas cláusulas nona, subitem 9.2.4 e décima quinta do instrumento
contratual. Acréscimo: de R$ 55.213,64. O valor do Contrato passa de R$ 1.600.648,75 para
R$ 1.655.862,39 (um milhão, seiscentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e
dois reais e trinta e nove centavos). Recursos Orçamentários: PTRES-168457; ED-449051.92.
PAV n°0001860-74.2021 4.05.7000-TRF5ªR. Vigência: a partir de sua assinatura. Assinatura:
25/05/2021. Assinam: Telma Roberta Vasconcelos Motta Caires, Diretora Geral-
TRF5ªRegião e Bruno Silva de Albuquerque, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0002762-50.2021. Objeto: Registro de Preços de gêneros alimentícios.. Total
de Itens Licitados: 7. Edital: 28/05/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00009-
2021. Entrega das Propostas: a partir de 28/05/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 11/06/2021 às 09h00 no site
www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 27/05/2021) 70011-00001-2020NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0002761-65.2021. Objeto: Registro de Preços para fornecimento

de água mineral natural, envasada em garrafões de 20 litros, com vistas ao

abastecimento das instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas na

Capital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 28/05/2021 das 08h00 às 17h00.

Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou

https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00008-2021. Entrega das Propostas:

a partir de 28/05/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das

Propostas: 10/06/2021 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 27/05/2021) 70011-00001-2020NE000032
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de maio de 2021.
À CPREG, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 28/05/2021, às 14:34, 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
0898508 e o código CRC 21BF09F6.

0002762-50.2021.6.02.8000 0898508v1
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Item Descrição Marca/Fab Und Quant

4

ADOÇANTE DIETÉTICO. Conteúdo líquido mínimo 

de 100ml; composto por sucralose. Validade 

mínima: 2 anos no ato da entrega.

MARATÁ FRASCO 300           3,71 

três reais e 

setenta e um 

centavos

                    1.113,00 mil cento e treze reais

5

LEITE EM PÓ DESNATADO, COM TEOR DE CÁLCIO E 

VITAMINAS, destacado no rótulo. Embalagem de 

400g, com as seguintes características: para cada 

20g, 0% de gorduras totais e saturada; valor 

calórico máximo de 70Kcal; Validade mínima de 12 

meses contados da data de entrega. Recipiente 

contendo marca do fabricante. Produto com 

registro em órgão oficial governamental.

ITAMBÉ UNIDADE 188         13,19 

treze reais e 

dezenove 

centavos

                    2.479,72 

dois mil, quatrocentos 

e setenta e nove reais 

e setenta e dois 

centavos

6

AÇÚCAR DEMERARA, tipo peneirado de 1ª 

qualidade. Apresentação em pacote com 1 Kg. 

Validade mínima: 11 meses no ato da entrega. Obs. 

Os pacotes de 1kg não podem apresentar qualquer 

tipo de umidade ou alteração das propriedades no 

ato da entrega.

CORURIPE PACOTE 2000           5,20 
cinco reais e 

vinte centavos
                  10.400,00 

dez mil e 

quatrocentos reais

Preço unitário R$ Preço total R$

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2021

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE-AL

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMETÍCIOS

MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, sediada na Rua Cristóvão Colombo, nº 154,  bairro do Jaraguá, Maceió/AL, inscrita no CNPJ/MF 28.779.013/0001-20, 

vem apresentar proposta de preços conforme expressa abaixo

PROPOSTA COMERCIAL
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7

CHÁS DE DIVERSOS SABORES Caixa com no mínimo 

10 saquinhos; peso líquido mínimo 10g. Validade 

mínima: 11 (onze) meses no ato da entrega. 

Sabores: Erva doce, boldo, Hortelã, cidreira, 

camomila, canela, maçã com cravo e canela, 

silvestre, chá verde com sabores variados, gengibre 

com limão, cítrico. Obs. O fornecedor deverá 

fornecer um mínimo de 10 (dez) sabores 

diferentes, dentre os sabores aqui exigidos.

MARATÁ CAIXA 2000           3,24 

três reais e vinte 

e quatro 

centavos

                    6.480,00 
seis mil, quatrocentos 

e oitenta reais

 R$           20.472,72 

vinte mil, 

quatrocentos e 

setenta e dois reais e 

setenta e dois 

 R$           20.472,72 

vinte mil, 

quatrocentos e 

setenta e dois reais e 

setenta e dois 

Declaramos estar em dia com todas as obrigações trabalhista e previdenciaria. Declaramos que a validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua 

apresentação. Declaramos que os preços acima ofertados estão incluidos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com transporte, 

seguro, e outras, bem como qualquer dano causado a terceiros ou dispendios resultantes de impostos, frete, taxas, regulamentos e posturas Municipais, Estaduais e Federais, enfim, tudo o 

que for, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo. Declaramos que não ha nos quadros da empresa, servidores ou dirigentes de orgão ou entidade contratante ou responsavel 

pela licitação (Art.9º,inciso III, da Lei 8.666/93). Declaramos que o prazo de entrega será de acordo com o Edital.

Declaro estar de acordo com todas as normas e condições estabelecidas pelo edital e seus anexos para este pregão.

Maceió/AL, 11 de Junho de 2021.

David Guimarães Martin
Representantel Legal
CPF: 786.608.154-91

VALOR TOTAL

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

Banco para pagamento: Caixa Econômica Federal - Agência: 0810 - Operação: 003 - Conta Corrente: 3699-2

Responsável para assinatura do contrato: David Guimarães Martin, Casado, Representante Legal, CPF: 786.608.154-91,  RG nº 918314 SSP/AL

David Guimarães 
Martin

Assinado de forma digital 
por David Guimarães Martin 
Dados: 2021.06.11 10:41:07 
-03'00'
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2021.
Senhora Chefe da SEALMOX,
 
Solicito os bons préstimos de V.Sª para análise técnica da

proposta apresentada pela empresa M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS EIRELI (0900571), quanto ao Lote 02.

 
Com referência ao Lote 01, o mesmo será fracassado,

tendo em vista que não houve negociação de valores com a empresa
acima supracitada, quanto ao item 01.

 
Informo a V.Sª que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 11/06/2021, às 10:50, 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
0903945 e o código CRC 5D940E08.

0002762-50.2021.6.02.8000 0903945v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de junho de 2021.
 
Senhor Pregoeiro,
 
Da análise da proposta 0903939, para o grupo 2,

concluímos que a mesma ATENDE aos requisitos do edital.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 11/06/2021, 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
0904074 e o código CRC 5186E824.

0002762-50.2021.6.02.8000 0904074v1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 28.779.013/0001-20 DUNS®: 918285836
Razão Social: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: JARAGUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/07/2021
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

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

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

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

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 16/11/2021
FGTS 22/08/2021
Trabalhista Validade: 16/11/2021(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

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

Emitido em: 14/06/2021 14:32 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 14/06/2021 14:52:26 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 
CNPJ: 28.779.013/0001-20 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM
EFEITOS DE NEGATIVA

M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP

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 existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima
identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art.
151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de
natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Emitida às 12:46:02 do dia 08/05/2021

Código de controle da certidão: 0024-7229-F07B-4F32

Certidão fornecida para o CNPJ: 28.779.013/0001-20

Válida até 07/07/2021

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 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 de Estado da Fazenda
na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Fazenda do Estado de Alagoas

Contribuinte

CNPJ: 28.779.013/0001-20 Inscrição Estadual: 24741287-2 Início da Atividade: 03/10/2017

Razão Social: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP

Nome de Fantasia: JARAGUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS

Logradouro: R  CRISTOVAO COLOMBO Número: 154

Complemento: Bairro: JARAGUA

CEP: 57022030 Município: MACEIO UF: AL

Telefone: (82) 99789118

Atividade(s) Econômica(s):

DescriçãoCNAE

4721103 Comércio varejista de laticínios e frios

4722901 Comércio varejista de carnes - açougues

4723700 Comércio varejista de bebidas

4729699 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em

4742300 Comércio varejista de material elétrico

4744099 Comércio varejista de materiais de construção em geral

4753900 Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de

4754701 Comércio varejista de móveis

4755503 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

4761003 Comércio varejista de artigos de papelaria

4763601 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos

4763602 Comércio varejista de artigos esportivos

4772500 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene

4782202 Comércio varejista de artigos de viagem

4789005 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

5620101 Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para

4751201 Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de

Regime(s) Especial(ais):

Não possui regime especial cadastrado.

Observações:
Situação Cadastral: ATIVO
Optante pelo Simples Nacional
Tem restrição (Lei 6474/2004)

Situação cadastral atual: Habilitado Endereço Eletrônico:
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 11/06/2021  003051579 

 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:   003051579  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:  

 EMPRESA MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, vinculado ao CNPJ: 28.779.013/0001-20 

                        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, sexta-feira, 11 de junho de 2021 às 11h14min. 

                      003051579 
 PEDIDO N°:  
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
28.779.013/0001-20
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
03/10/2017 

 
NOME EMPRESARIAL 
M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
JARAGUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não
especificados anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
56.20-1-01 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R CRISTOVAO COLOMBO 

NÚMERO 
154 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
57.022-030 

BAIRRO/DISTRITO 
JARAGUA 

MUNICÍPIO 
MACEIO 

UF 
AL 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 

 
TELEFONE 
(82) 9978-9118 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/10/2017 

 
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 14/06/2021 às 14:50:14 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: DAVID GUIMARAES MARTIN 
 
CPF/CNPJ: 786.608.154-91 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 11:08:53 do dia 11/06/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: GXD7110621110853 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Certidão TCU - PF - DAVID GUIMARAES MARTIN (0904653)         SEI 0002762-50.2021.6.02.8000 / pg. 255



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/06/2021 às 11:10) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 786.608.154-91.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

60C3.6EEC.4B47.5652 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 11/06/2021 as 11:10:52 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: MARINA SEZINI ZOPELARI 
 
CPF/CNPJ: 108.610.466-84 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 11:09:50 do dia 11/06/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: QOUP110621110950 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/06/2021 às 11:11) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 108.610.466-84.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

60C3.6F0E.3D8B.B686 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 11/06/2021 as 11:11:26 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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 ESTADO DE ALAGOAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANHAS 

CNPJ: 12.225.546/0001-20 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
 

Praça Itabira de Brito, S/N, Centro Histórico, Piranhas/AL I CEP: 57460 – 000 

E-mail: administracao@piranhas.al.gov.br  

 

 

 

 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

 

 

Atestamos para os devidos fins, que a empresa MS Zopelari Distribuidora de Alimentos – EIRELI – 

EPP, inscrita no CNPJ nº 28.779.013/0001-20, nos forneceu 3.000 Cestas Básicas, conforme os autos 

do processo administrativo n. 0310024/2021, contrato n. 02/2021, Nota Fiscal n. 311, de 30/03/2021, 

conforme anexos. 

 

Nada constando em nossos registros de fornecedores até o presente momento que desabone sua 

conduta comercial. 

 

 

Local e Data: Piranhas / AL, 19 de abril de 2021. 

 

 

 

 

  

Wellton Amorim Falcão de Lima 

Secretário Municipal de Administração e Planejamento 

Portaria n. 02/2021/GABPREF, de 04/01/2021 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://w w w.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Of icial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer f irmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba,
foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos
de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verif icada e conf irmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MS ZOPELARI
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020,
que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de
digitalização dos documentos f ísicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identif icado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio f ísico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 08/03/2021 15:16:54 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º , 10º e seus §§ 1º e 2º  da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certif icado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e
informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tem po indeterm inado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 108850801201501540998-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº  8.935/94, Lei Federal nº  10.406/2002, Medida Provisória nº  2200/2001, Lei Federal nº  13.105/2015, Lei Estadual
nº 8.721/2008, Lei Estadual nº  10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
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E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Of icial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer f irmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba,
foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos
de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verif icada e conf irmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MS ZOPELARI
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020,
que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de
digitalização dos documentos f ísicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identif icado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio f ísico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 08/03/2021 15:16:54 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º , 10º e seus §§ 1º e 2º  da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certif icado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e
informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por tem po indeterm inado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 108850801201501540998-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº  8.935/94, Lei Federal nº  10.406/2002, Medida Provisória nº  2200/2001, Lei Federal nº  13.105/2015, Lei Estadual
nº 8.721/2008, Lei Estadual nº  10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.
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Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/108851501214863750999

C
A

R
T

Ó
R

IO Autenticação Digital Código: 108851501214863750999-1
Data: 15/01/2021 14:44:40
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Bairro dos Estado, João Pessoa - PB

(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, RENATO DE MELO AMORIM, com inscrição ativa no CRC/AL, sob o n° 006783, inscrito no CPF n° 

85990132468, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que 

este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF N° do Registro Nome

85990132468 006783

Página 8 de 8

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

RENATO DE MELO AMORIM

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2021 07:41 SOB Nº 20210198672. 
PROTOCOLO: 210198672 DE 23/04/2021. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102734095. CNPJ DA SEDE: 28779013000120. 
NIRE: 27600456652. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/04/2021. 
M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

EDVALDO MAIORANO DE LIMA 
SECRETÁRIO-GERAL 

www.facilita.al.gov.br
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ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº: 27596 / 2021

Inscrição: 490646698 Identificação: 490646698
Contribuinte
M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

C.N.P.J./C.P.F.
28.779.013/0001-20

Situação Cadastral
Ativo

Logradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento
RUA - CRISTOVÃO COLOMBO, Nº: 00154, 
57022030, 
Quadra: , Lote:, Loteamento:
Bairro:  JARAGUA                          Cidade: MACEIO
Data Expedição 
18/03/2021

Validade 
14/09/2021

Data Protocolo 
18/03/2021

N.º De Autenticidade: DC3.DA8.389.BD3

 
.
   Certificamos , com  fundamento  nas  informações constantes  em nosso 
   Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito
   de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham  a
   ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em  relação
   ao   Contribuinte Geral - Pessoa Jurídica   acima   identificado   inexiste
   débito impeditivo a  expedição desta certidão.
   
     ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
 
Certidão emitida as 09:52:19 do dia 18/03/2021
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de
Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/ ou na própria Secretaria de Economia.
.
Observação:

O contribuinte indicado possui vínculos tributários mercantis.
 Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/05/2021 às 11:10) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ nº 28.779.013/0001-20.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6095.4A5B.19E0.F635 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 07/05/2021 as 11:10:35 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (07/05/2021 às 11:13) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 108.610.466-84.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6095.4B0D.C482.A813 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 07/05/2021 as 11:13:33 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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17/05/2021

1/1

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
28.779.013/0001-20
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
03/10/2017 

 
NOME EMPRESARIAL 
M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
JARAGUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.29-6-99 - Com ércio varejista de produtos alim entícios em  geral ou especializado em  produtos alim entícios
não especificados anteriorm ente  

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.21-1-03 - Com ércio varejista de laticínios e frios  
47.22-9-01 - Com ércio varejista de carnes - açougues  
47.23-7-00 - Com ércio varejista de bebidas  
47.42-3-00 - Com ércio varejista de m aterial elétrico 
47.44-0-99 - Com ércio varejista de m ateriais de construção em  geral 
47.51-2-01 - Com ércio varejista especializado de equipam entos e suprim entos de inform ática 
47.53-9-00 - Com ércio varejista especializado de eletrodom ésticos e equipam entos de áudio e vídeo 
47.54-7-01 - Com ércio varejista de m óveis  
47.55-5-03 - Com ercio varejista de artigos de cam a, m esa e banho 
47.61-0-03 - Com ércio varejista de artigos de papelaria 
47.63-6-01 - Com ércio varejista de brinquedos e artigos recreativos  
47.63-6-02 - Com ércio varejista de artigos esportivos  
47.72-5-00 - Com ércio varejista de cosm éticos, produtos de perfum aria e de higiene pessoal 
47.82-2-02 - Com ércio varejista de artigos de viagem  
47.89-0-05 - Com ércio varejista de produtos saneantes dom issanitários  
56.20-1-01 - Fornecim ento de alim entos preparados preponderantem ente para em presas  

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Em presa Individual de Responsabilidade Lim itada (de Natureza Em presári 

 
LOGRADOURO 
R CRISTOVAO COLOMBO 

NÚMERO 
154 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
57.022-030 

BAIRRO/DISTRITO 
JARAGUA 

MUNICÍPIO 
MACEIO 

UF 
AL 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 

 
TELEFONE 
(82) 9978-9118 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
03/10/2017 

 
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 17/05/2021 às 10:17:57 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 14/05/2021 15:00:59 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 
CNPJ: 28.779.013/0001-20 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL                                                                    

PREGÃO ELETRONICO - N 09/2021                                                                        

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

CONSUMO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                                                                               

DATA DE ABERTURA: 11/06/2021   HORÁRIO: 09h00min 
 

FICHA DE CREDENCIAMENTO 
 
 

DADOS DO LICITANTE 
 
 
RAZÃO SOCIAL: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI-EPP 
 
CNPJ: 28.779.013/0001-20 
 
ENDEREÇO COMPLETO: RUA CRISTOVÃO COLOMBO 154 – JARAGUÁ  
 
FONE(S): (82) 3032-5109 FAX: NÃO TEMOS  
 
E-MAIL:ZOPELARIDISTRIBUIDORA@GMAIL.COM 
 
PESSOA  P/ CONTATO: DAVID G MARTIN -     CARGO/FUNÇÃO: REPRESENTANTE LEGAL 
 
 

DADOS DO REPRESENTANTE 
 

NOME COMPLETO: DAVID GUIMARÃES MARTIN 
 
CARGO/FUNÇÃO: REPRESENTANTE LEGAL RG: 918314 SSP-AL CPF: 786.608.154-91 
 
TELEFONE: (82) 3032-5109 - EMAIL(S): zopelaridistribuidora@gmail.com 
 
 
 
 

MACEIÓ, 11 DE JUNHO DE 2021 
 
 
 

_____________________________________ 
DAVID GUIMARÃES MARTIN 

Representante Legal 
 

 

 

David 
Guimarães 
Martin

Assinado de forma 
digital por David 
Guimarães Martin 
Dados: 2021.06.10 
10:33:51 -03'00'
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL                                                                    

PREGÃO ELETRONICO - N 09/2021                                                                        

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 

CONSUMO – GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                                                                               

DATA DE ABERTURA: 11/06/2021   HORÁRIO: 09h00min 
 
 

DECLARAÇÕES DE CREDENCIAMENTO 
 

 
A  M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS – EIRELI – EPP, COM SEDE NA RUA 

CRISTOVÃO COLOMBO, 154 – JARAGUÁ – MACEIÓ/AL, SOB NO CNPJ/MF O Nº 
28.779.013/0001-20, VEM ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, 
DECLARAR EXPRESSAMENTE, SOB AS PENAS DA LEI, QUE, PARA PARTICIPAR DO PREGÃO 
ACIMA REFERIDO QUE: 
 

 -       DECLARA, para fins do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e no 
item 4.3.2 do Edital da licitação de referência, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que 
sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital. 
 

-     vem através de seu representante legal abaixo assinado, declarar expressamente, sob as 
penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos 
devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro do 
Envelope de nº 02 – Documentos de Habilitação, em conformidade com o inciso VII, Art. 4º da 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação no PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2021 
do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL. 
 
. -vem através de seu representante legal abaixo assinado, em atenção à Lei n. 9.854/1999, 
declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na 
Constituição Federal, artigo 7°, inciso XXXIII, a saber: “(...) proibição de trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e qualquer trabalho a menores de dezesseis 
anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze anos”, para fins de habilitação no 
PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2021 do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL.  

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

Observação: se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa 

condição. 

 
- QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
EXERCENDO FUNÇÕES TÉCNICAS, COMERCIAIS, DE GERÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO OU TOMADA DE DECISÃO, DE ACORDO 
COM O INCISO III, DO ART. 9º DA LEI 8666/93 E INCISO X DO ARTIGO 144 DA LEI COMPLEMENTAR Nº04/90. 
 
- QUE RECEBEU OS DOCUMENTOS REFERENTE A ESTE PROCESSO, QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS 
CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À SUA PARTICIPAÇÃO, E QUE ACEITA TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO EDITAL E 
SEUS ANEXOS; 

 
- QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, INEXISTEM FATOS SUPERVENIENTES OU IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO 
PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES; 

Que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com Órgãos da 
Administração Pública, Federal Estadual, Municipal e do distrito Federal. 
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- DECLARA, expressamente, sob as penas da lei, que é considerada: microempresa ou empresa 

de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não se 

incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no §4º do artigo 3º do mesmo diploma; OU 

cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007; gozando, 

assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei Complementar, para 

fins de participação no PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2021 do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

DE ALAGOAS - TRE/AL. 

 

 - declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

 

(a) a proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRONICO  Nº 09/2021 foi elaborada de 

maneira independente pela M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELIP 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. 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO ELETRONICO Nº 

09/2021, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de 

fato, 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,, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2021, 

não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 

participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2021, 

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

integrante do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS TRE/AL, 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. 

 

 
MACEIÓ, 11 DE JUNHO DE 2021 

 
 
 
 

 
___________________________________ 

                                             DAVID GUIMARÃES MARTIN 
RG: 918314   SSP-AL – CPF: 786.608.154-91 

                                                                        REPRESENTANTE LEGAL 

David 
Guimarães 
Martin

Assinado de forma 
digital por David 
Guimarães Martin 
Dados: 2021.06.10 
10:34:13 -03'00'
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL                                                                    
PREGÃO ELETRONICO - N 09/2021                                                                        
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 
– GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                                                                                                               
DATA DE ABERTURA: 11/06/2021   HORÁRIO: 09h00min 
 

 
 
 

DECLARAÇÕES DE HABILITAÇÃO 
 

 
A M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI– EPP, COM SEDE NA RUA 

CRISTOVÃO COLOMBO, 154 – JARAGUÁ – MACEIÓ/AL, INSCRITA NO CNPJ/MF Nº 
28.779.013/0001-20, VEM ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL ABAIXO ASSINADO, 
DECLARAR EXPRESSAMENTE, SOB AS PENAS DA LEI, QUE, PARA PARTICIPAR DO PREGÃO 
ACIMA REFERIDO QUE: 
 

 -       DECLARA, para fins do disposto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e no 
item 4.3.2 do Edital da licitação de referência, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que 
sua proposta está em conformidade com as exigências do Edital. 
 

-     vem através de seu representante legal abaixo assinado, declarar expressamente, sob as 
penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, com os documentos 
devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro do 
Envelope de nº 02 – Documentos de Habilitação, em conformidade com o inciso VII, Art. 4º da 
Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação no PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2021 
do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL. 
 
. -vem através de seu representante legal abaixo assinado, em atenção à Lei n. 9.854/1999, 
declarar expressamente, sob as penas da lei, que cumpre integralmente a norma contida na 
Constituição Federal, artigo 7°, inciso XXXIII, a saber: “(...) proibição de trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre a menores de dezoito anos e qualquer trabalho a menores de dezesseis 
anos, exceto na condição de aprendiz a partir de quatorze anos”, para fins de habilitação no 
PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2021 do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE/AL. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

Observação: se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa 

condição. 

 
- QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO DE PESSOAL SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL 
EXERCENDO FUNÇÕES TÉCNICAS, COMERCIAIS, DE GERÊNCIA, ADMINISTRAÇÃO OU TOMADA DE DECISÃO, DE ACORDO 
COM O INCISO III, DO ART. 9º DA LEI 8666/93 E INCISO X DO ARTIGO 144 DA LEI COMPLEMENTAR Nº04/90. 
 
- QUE RECEBEU OS DOCUMENTOS REFERENTE A ESTE PROCESSO, QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS 
CONDIÇÕES NECESSÁRIAS À SUA PARTICIPAÇÃO, E QUE ACEITA TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS PELO EDITAL E 
SEUS ANEXOS; 

 
- QUE, ATÉ A PRESENTE DATA, INEXISTEM FATOS SUPERVENIENTES OU IMPEDITIVOS PARA SUA HABILITAÇÃO NO 
PROCESSO LICITATÓRIO, CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES; 
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Que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com Órgãos da 
Administração Pública, Federal Estadual, Municipal e do distrito Federal. 
 
 
 
- DECLARA, expressamente, sob as penas da lei, que é considerada: microempresa ou empresa 

de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, não se 

incluindo nas hipóteses de exclusão previstas no §4º do artigo 3º do mesmo diploma; OU 

cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007; gozando, 

assim, do regime diferenciado e favorecido instituído pela referida Lei Complementar, para 

fins de participação no PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2021 do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 

DE ALAGOAS - TRE/AL. 

 - declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2021 foi elaborada de 

maneira independente pela M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI – EPP 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, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do PREGÃO ELETRONICO Nº 

09/2021, não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de 

fato do, 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, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2021, 

não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro 

participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2021, 

não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

integrante do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS TRE/AL, 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. 

 

 
MACEIÓ, 11 DE JUNHO DE 2021 

 
 
 

 
___________________________________ 

                                             DAVID GUIMARÃES MARTIN 
RG: 918314   SSP-AL – CPF: 786.608.154-91 

REPRESENTANTE LEGAL 

David 
Guimarães 
Martin

Assinado de forma digital por 
David Guimarães Martin 
Dados: 2021.06.10 10:34:30 
-03'00'
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da
Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial
em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação
processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da
empresa MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento
apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 25/08/2020 10:16:29 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ou ao
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 108852008208665027432-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05baaec6ec31bbf906e784f42355d9ceb435211ae5a3c5758dff2677c6daa40b0afd41a43f71ab2c306fc549f915973f
80e38840678620308eadd98d8632df3d6d4 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e
Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na
referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da
Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial
em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação
processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da
empresa MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento
apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 28/07/2020 10:18:50 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ou ao
Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 108852807204851429553-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei
Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b85ce53cd8e2c31a9a4843d26f333c27dca084e3c0b054724c64079d8c2c7aeab5ad1a268ae2c7f542f29eb41a4
ef38ab38840678620308eadd98d8632df3d6d4 
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/

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484 

http://www.azevedobastos.not.br 
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

 

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes³.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MS
ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 21/10/2020 15:47:47 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

¹Código de Autenticação Digital: 108852008207561306013-1 
²Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº
8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

 
00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bd02b448b4db21a0e0712124755c442f1430cf3fc0b339f9f4c3c406302acfabe0236d65baf3b9b21e660fcd2cb236b43388

40678620308eadd98d8632df3d6d4  
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM
EFEITOS DE NEGATIVA

M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP

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 existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima
identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art.
151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de
natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Emitida às 12:46:02 do dia 08/05/2021

Código de controle da certidão: 0024-7229-F07B-4F32

Certidão fornecida para o CNPJ: 28.779.013/0001-20

Válida até 07/07/2021

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 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 de Estado da Fazenda
na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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 01/06/2021  003043831 

 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:   003043831  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:  

 M.S.   ZOPELARI   DISTRIBUIDORA   DE   ALIMENTOS   EIRELI,   residente   na   Rua   Cristóvão   Colombo,   154, 
 Jaraguá, CEP: 57022-030, Alagoano - AL, vinculado ao CNPJ: 28.779.013/0001-20 *************************** 

                        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, terça-feira, 1 de junho de 2021 às 15h23min. 

                      003043831 
 PEDIDO N°:  
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CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de
falências e recuperações judiciais disponíveis até 07/05/2021, NADA CONSTA contra o nome por
extenso e CPF/CNPJ de:

M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

28.779.013/0001-20

OBSERVAÇÕES:
a) Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida
pelo interessado e pelo destinatário.
b) A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de
processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
c) A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder
Judiciário. (artigo 8o, § 2o da Resolução 121/CNJ).
d) A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações
judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os
processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo
das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
e) A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
f) Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões,
Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança
impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 07/05/2021
Selo digital de segurança: 2021.CTD.K0EI.CB1R.0L9I.6Y78.DU7H
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

Página 1 de 1

Poder Judiciário da União

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)

1ª e 2ª Instâncias

07/05/2021 14:41:10

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.

Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.
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08/06/2021

1/1

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA
UNIÃO

Nome: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 28.779.013/0001-20

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 não constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

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 13:41:57 do dia 08/06/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/12/2021.
Código de controle da certidão: 12F4.A831.09FE.6F1C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ: 28.779.013/0001-20 

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
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 10:42:08 do dia 14/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/11/2021.
Código de controle da certidão: 3C9A.9C33.CBF2.FCE3
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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06/05/2021 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 28.779.013/0001-20
Razão Social:M S ZOPELARI ME
Endereço: R CRISTOVAO COLOMBO 154 / JARAGUA / MACEIO / AL / 57022-030

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:25/04/2021 a 22/08/2021 
 
Certificação Número: 2021042504120244887910

Informação obtida em 06/05/2021 08:33:36

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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05/04/2021 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

apl03.sefaz.al.gov.br/dicad/fic.php 1/2

 Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas
 Superintendência de Receita Estadual - SRE
 Secretaria Adjunta da Receita Estadual Maceió / AL
 Diretoria de Cadastro Segunda-feira, 5 de Abril de 2021

Sistema de Emissão da Ficha Cadastral do Contribuinte - FIC On-Line

Com provante 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 
247.41287-2 
CNPJ/CPF 
28.779.013/0001-20

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

INÍCIO DE ATIVIDADE 
03/10/2017 
OPTANTE PELO SIMPLES ? 
SIM

 
RAZÃO SOCIAL 
M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI EPP 

 
NOME DE FANTASIA 
JARAGUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

 
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA 
4729699 - Com ércio varejista de produtos alim entícios em  geral ou especializado em  produtos alim entícios não
especificados anteriorm ente (PRINCIPAL) 
4751201 - Com ércio varejista especializado de equipam entos e suprim entos de inform ática 
4723700 - Com ércio varejista de bebidas 
4744099 - Com ércio varejista de m ateriais de construção em  geral 
4753900 - Com ércio varejista especializado de eletrodom ésticos e equipam entos de áudio e vídeo 
4754701 - Com ércio varejista de m óveis 
4755503 - Com ercio varejista de artigos de cam a, m esa e banho 
4761003 - Com ércio varejista de artigos de papelaria 
4763601 - Com ércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
4763602 - Com ércio varejista de artigos esportivos 
4772500 - Com ércio varejista de cosm éticos, produtos de perfum aria e de higiene pessoal 
4782202 - Com ércio varejista de artigos de viagem  
4789005 - Com ércio varejista de produtos saneantes dom issanitários 
4721103 - Com ércio varejista de laticínios e frios 
4742300 - Com ércio varejista de m aterial elétrico 
5620101 - Fornecim ento de alim entos preparados preponderantem ente para em presas 
4722901 - Com ércio varejista de carnes - açougues

 
CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
134 - Em presa Individual de Responsabilidade Lim itada (de Natureza Em presária)

 
LOGRADOURO 
R CRISTOVAO COLOMBO 

NÚMERO 
154 

COMPLEMENTO 
 

 
CEP 
57022-030 

BAIRRO/DISTRITO 
JARAGUA 

MUNICÍPIO 
MACEIO 

UF 
AL 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
5/4/2021 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
 

 

Data de Emissão: Segunda, 05 de Abril de 2021, às 09:48:35 (data e hora de Brasília).

 

Para qualquer sugestão ligar para:
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05/04/2021 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

apl03.sefaz.al.gov.br/dicad/fic.php 2/2

 
 | 

Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060

2000 - 2021 @SUTI WEB - © Superintendência de Tecnologia da Informação - SEFAZ/AL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ - AL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA - SEMEC
CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E SITUAÇÃO CADASTRAL

Contribuinte
Confira os dados de seu cadastro e, no caso de haver divergência(s), providencie a atualização junto à SEMEC.

 

CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO CADASTRAL - CIC

 
IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE
Nome/Razão Social C.M.C
M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 901429278

Titulo do Estabelecimento (Nome de Fantasia) CNPJ/CPF
JARAGUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 28.779.013/0001-20

Natureza Jurídica Dat. Inicio Ativ.
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESP.LIMITADA(DE NATUREZA EMPRESARIA) 3/10/2017

Cat. do Estabelecimento Suj . Tributária Tipo Cadastro Sit. Cadastral Opt. Simples Opt. SIMEI
Comércio T.L.F. Permanente Ativo Sim Não

 
Sócios ou Responsáv eis Legais

Inscrição CPF/CNPJ Nome Tipo Sócio
490646699 108.610.466-84 MARINA SEZINI ZOPELARI Sócio

 
ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO
Logradouro Número CEP Bairro
RUA - CRISTOVÃO COLOMBO 00154 57022030 JARAGUA

 
Complemento Município UF
*** MACEIO ALAGOAS

 
ATIVIDADES ECONÔMICAS

Grupo Sub-
Grupo Ativ idade Econômica Tipo

47 47296 99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO
E

Primária

47 47229 1 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES Secundária
47 47237 0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS Secundária
47 47423 0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO Secundária
47 47440 99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL Secundária
47 47512 1 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA Secundária
47 47539 0 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO Secundária
47 47547 1 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS Secundária
47 47555 3 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO Secundária
47 47610 3 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA Secundária
47 47636 1 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS Secundária
47 47636 2 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS Secundária
47 47725 0 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, ARTIGOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL Secundária
47 47822 2 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM Secundária
47 47890 5 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS Secundária
56 56201 1 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA EMPRESAS Secundária
47 47211 3 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS Secundária

 

Emitido conforme decreto nº 6284 de 12/11/2002 em 30 de Abril de 2021
Validade - 60 dias a partir da data de emissão.
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Capital
R$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais)
Capital Integralizado
R$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais)

Titular
Nome
MARINA SEZINI ZOPELARI

CPF
108.610.466-84

Administrador
S

Início do Mandato
14/02/2019

Término do Mandato

Dados do Administrador
Nome
MARINA SEZINI ZOPELARI

CPF
108.610.466-84

Início do Mandato
14/02/2019

Término do Mandato

Último Arquivamento
Data
25/08/2020

Número
20200431420

Ato/eventos
223 / 223 - BALANCO

Situação 
ATIVA
Status 

SEM STATUS

NIRE (Sede)
27600456652

CNPJ
28.779.013/0001-20

Arquivamento do Ato
Constitutivo
03/10/2017

Início de Atividade
28/09/2017

Endereço Completo
Rua CRISTOVAO COLOMBO, Nº 154, JARAGUA - Maceió/AL - CEP 57022-030

Objeto
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio varejista de laticínios e frios;
Comércio varejista de carnes - açougues; Comércio varejista de bebidas; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de materiais de construção em
geral; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio
e vídeo ; Comércio varejista de móveis; Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de
brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de artigos esportivos; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal ; Comércio
varejista de artigos de viagem; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas.

Porte
EPP (Empresa de Pequeno

Porte)

Prazo de Duração
Indeterminado

Esta certidão foi emitida automaticamente em 06/04/2021, às 10:44:29 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.facilita.al.gov.br, com o código RK9JX5EG.

Edvaldo Maiorano de Lima 
Secretário Geral

ALC2100787898

Nome Empresarial: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: ALC2100787898

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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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

 
 
 

Nome completo: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 
 
CPF/CNPJ: 28.779.013/0001-20 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 10:36:01 do dia 10/06/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: OAQV100621103601 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 28.779.013/0001-20
Razão Social: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Atividade Econômica Principal:

4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU
ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE

Endereço:
RUA CRISTOVAO COLOMBO, 154 - JARAGUA - Maceió / Alagoas

Emitido em: 14/06/2021 14:31 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 9/2021 UASG 70011

M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 28.779.013/0001-20, declara que não possui em sua cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da
Constituição Federal.

Maceió, 11 de Junho de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 9/2021 UASG 70011

Marina Sezini Zopelari, como representante devidamente constituído de 28.779.013/0001-20 - M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI doravante denominado M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, para fins do disposto no Edital do Pregão
Eletrônico 9/2021 UASG 70011, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 9/2021 UASG 70011 foi elaborada de maneira independente pelo M S ZOPELARI
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 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 do Pregão Eletrônico 9/2021 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer
pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 9/2021 UASG 70011,não foi informada, discutida ou
recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 9/2021 UASG 70011, 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 do Pregão
Eletrônico 9/2021 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 9/2021 UASG 70011,não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 9/2021 UASG 70011 antes da
adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 9/2021 UASG 70011 não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 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. 

Maceió, em 11 de Junho de 2021. 

Marina Sezini Zopelari

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 9/2021 UASG 70011

M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 28.779.013/0001-20, declara sob as penas da Lei, que
cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Maceió, 11 de Junho de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 9/2021 UASG 70011

M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 28.779.013/0001-20, declara sob as penas da lei, que até a presente
data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências
posteriores.

Maceió, 11 de Junho de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 9/2021 UASG 70011

M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 28.779.013/0001-20, declara para fins do disposto no inciso
V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze)
anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Maceió, 11 de Junho de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 9/2021 UASG 70011

M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 28.779.013/0001-20, declara que, conforme disposto no art.
93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para
reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na
legislação.

Maceió, 11 de Junho de 2021.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 9/2021 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei Complementar
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei
Complementar.
 
CNPJ: 28.779.013/0001-20 - M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI 

11 de Junho de 2021.

 

Voltar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 9/2021 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de
habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 9/2021 da UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 28.779.013/0001-20 - M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Maceió, 11 de Junho de 2021.

 

Fechar
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 28.779.013/0001-20 DUNS®: 918285836
Razão Social: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: JARAGUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/07/2021

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Inscrição Estadual: 247.41287-2 Inscrição Municipal: 490646699
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE

NATUREZA EMPRESÁRIA)
MEI: Não

Capital Social: R$ 99.800,00 Data de Abertura da Empresa: 03/10/2017
CNAE Primário: 4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM

GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CNAE Secundário 1: 4721-1/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
CNAE Secundário 2: 4722-9/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
CNAE Secundário 3: 4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
CNAE Secundário 4: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 5: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 6: 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 7: 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 8: 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 9: 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
CNAE Secundário 10: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 11: 4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 12: 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 13: 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE
CNAE Secundário 14: 4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
CNAE Secundário 15: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
CNAE Secundário 16: 5620-1/01 - FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS

Emitido em: 14/06/2021 14:34 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório Nível I - Credenciamento

Dados para Contato
CEP: 57.022-030
Endereço: RUA CRISTOVAO COLOMBO, 154 - JARAGUA
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 99789118
E-mail:

Dados do Responsável pelo Cadastro
108.610.466-84CPF:

Nome: MARINA SEZINI ZOPELARI
Carteira de Identidade: 39796345 Órgão Expedidor: sedes
Data de Expedição: 13/10/2014 Data de Nascimento: 08/12/1998
E-mail: zopelaridistribuidora@gmail.com

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 108.610.466-84 Participação Societária: 100,00%
Nome: MARINA SEZINI ZOPELARI
Carteira de Identidade: 39796345 Órgão Expedidor: sspal
Data de Expedição: 13/10/2014 Data de Nascimento: 08/12/1998
Filiação Materna: MARTINELE NUBIA SEZINI
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 35.230-000
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE TANCREDO NEVES, 335 - CENTRO
Município / UF: Resplendor / Minas Gerais
Telefone: (33) 32631177
E-mail: zopelaridistribuidora@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais
8905 - CARNES, AVES E PEIXES

Emitido em: 14/06/2021 14:34 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 28.779.013/0001-20 DUNS®: 918285836
Razão Social: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: JARAGUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Não cadastrado

Nenhum registro de Qualificação Técnica encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 14/06/2021 14:32 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 28.779.013/0001-20 DUNS®: 918285836
Razão Social: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: JARAGUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Maceió / Alagoas
Porte: Empresa de Pequeno Porte

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

8905 CARNES, AVES E PEIXES Ativo

Emitido em: 14/06/2021 14:35 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 28.779.013/0001-20 DUNS®: 918285836
Razão Social: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: JARAGUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Tipo Ocorrência: Outros Tipos de Ocorrência
UASG Sancionadora: 982853 - PREF.MUN.DE RIO LARGO

Impeditiva: Não
Número do Processo: 020130262020
Descrição/Justificativa: Participa da fase de lance, sem intenção de fornecer o objeto.

Não envia proposta readequada.
 Não comunica a razão pela qual deixou de enviar.

Ocorrência 1:

Emitido em: 14/06/2021 14:32 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Relatório DE OCORRÊNCIAS (0904676)         SEI 0002762-50.2021.6.02.8000 / pg. 376



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 28.779.013/0001-20 DUNS®: 918285836
Razão Social: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: JARAGUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 14/06/2021 14:33 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 28.779.013/0001-20 DUNS®: 918285836
Razão Social: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: JARAGUA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 14/06/2021 14:33 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00009/2021(SRP) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

28.779.013/0001-20 - M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

Grupo 2 - - R$ 20.472,7200 - R$ 20.472,7200
Marca: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

Total do Fornecedor: R$ 20.472,7200
 
 

Valor Global da Ata: R$ 20.472,7200
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar
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56502931472Usuário:

14/06/2021 14:29:32Data e hora da consulta:

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

M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIREL Adimplente28779013
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00009/2021 (SRP) 

Às 16:12 horas do dia 14 de junho de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00009/2021, referente ao Processo nº 0002762-
50.2021, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens, conforme
indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 
 
**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 
 

Resultado da Adjudicação

 
Grupo 1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 32.344,0000
Situação: Cancelado no julgamento
 
Itens do grupo:

 1 - Café

 2 - CAFé

 3 - Café

 
Grupo 2
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 20.472,7200
Situação: Adjudicado
 
Adjudicado para: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 28.718,4000 , com valor
negociado a R$ 20.472,7200 .
 
Itens do grupo:

 4 - Adoçante

 5 - Leite em pó

 6 - Açúcar

 7 - Chá alimentação

 
Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café, apresentação: torrado moído, intensidade: média, tipo: tradicional, empacotamento: vácuo
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6.000 Unidade de fornecimento: Pacote 250,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 3,5100 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Observações
Cancelado no
julgamento

14/06/2021
14:29:04

Item cancelado no julgamento. Motivo: GRUPO CANCELADO, LICITANTE NÃO ACEITOU O VALOR
ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO

 
Item: 2 - Grupo 1
Descrição: CAFé
Descrição Complementar: Café, apresentação: torrado em grão, intensidade: média, tipo: tradicional
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 450 Unidade de fornecimento: UNIDADE 0,00
Valor Máximo Aceitável: R$ 22,0800 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Observações
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Cancelado no
julgamento

14/06/2021
14:29:04

Item cancelado no julgamento. Motivo: GRUPO CANCELADO, LICITANTE NÃO ACEITOU O VALOR
ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO

 
Item: 3 - Grupo 1
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café, apresentação: solúvel granulado, intensidade: média, tipo: tradicional, característica adicional:
descafeinado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Sachê 50,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 6,7400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Observações
Cancelado no
julgamento

14/06/2021
14:29:04

Item cancelado no julgamento. Motivo: GRUPO CANCELADO, LICITANTE NÃO ACEITOU O VALOR
ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO

 
Item: 4 - Grupo 2
Descrição: Adoçante
Descrição Complementar: Adoçante, aspecto físico: líquido, prazo validade: 2 anos, tipo: dietético
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: Frasco 100,00 ML
Valor Máximo Aceitável: R$ 3,7100 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado
 
Adjudicado para: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 4,2000 , com valor negociado a
R$ 3,7100 e a quantidade de 300 Frasco 100,00 ML .

 
Eventos do Item

Evento Data Observações

Adjudicado 14/06/2021
16:12:16

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF:28.779.013/0001-20, Melhor lance : R$ 4,2000, Valor Negociado : R$ 3,7100

 
Item: 5 - Grupo 2
Descrição: Leite em pó
Descrição Complementar: Leite em pó, origem: de vaca, teor gordura: desnatado, solubilidade: instantâneo
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 188 Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Máximo Aceitável: R$ 13,1900 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado
 
Adjudicado para: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 21,8000 , com valor negociado a
R$ 13,1900 e a quantidade de 188 Quilograma .

 
Eventos do Item

Evento Data Observações

Adjudicado 14/06/2021
16:12:16

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF:28.779.013/0001-20, Melhor lance : R$ 21,8000, Valor Negociado : R$ 13,1900

 
Item: 6 - Grupo 2
Descrição: Açúcar
Descrição Complementar: Açúcar, tipo: demerara, coloração: amarelada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.000 Unidade de fornecimento: Embalagem 1,00 KG
Valor Máximo Aceitável: R$ 5,2000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado
 
Adjudicado para: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 6,6800 , com valor negociado a
R$ 5,2000 e a quantidade de 2.000 Embalagem 1,00 KG .

 
Eventos do Item

Evento Data Observações

Adjudicado 14/06/2021
16:12:16

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF:28.779.013/0001-20, Melhor lance : R$ 6,6800, Valor Negociado : R$ 5,2000

 
Item: 7 - Grupo 2
Descrição: Chá alimentação
Descrição Complementar: Chá alimentação, tipo: erva cidreira, uso: alimentício, apresentação: saquinhos de 10g
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.000 Unidade de fornecimento: Caixa 10,00 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 3,2400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado
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Adjudicado para: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 5,0000 , com valor negociado a
R$ 3,2400 e a quantidade de 2.000 Caixa 10,00 UN .

 
Eventos do Item

Evento Data Observações

Adjudicado 14/06/2021
16:12:16

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF:28.779.013/0001-20, Melhor lance : R$ 5,0000, Valor Negociado : R$ 3,2400

Fim do documento
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Pregão Eletrônico

70011 .92021 .11231 .5012 .46753861

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00009/2021 (SRP)

 
Às 09:00 horas do dia 11 de junho de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio,
designados pelo instrumento legal PORTARIA 168/2021 de 07/04/2021, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de
julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0002762-50.2021, para realizar os
procedimentos relativos ao Pregão nº 00009/2021. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preços de gêneros alimentícios..
O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em
seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café, apresentação: torrado moído, intensidade: média, tipo: tradicional, empacotamento: vácuo
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 6.000 Unidade de fornecimento: Pacote 250,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 3,5100 Situação: Cancelado no julgamento
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 2 - Grupo 1
Descrição: CAFé
Descrição Complementar: Café, apresentação: torrado em grão, intensidade: média, tipo: tradicional
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 450 Unidade de fornecimento: UNIDADE 0,00
Valor Máximo Aceitável: R$ 22,0800 Situação: Cancelado no julgamento
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 3 - Grupo 1
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café, apresentação: solúvel granulado, intensidade: média, tipo: tradicional, característica adicional:
descafeinado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Sachê 50,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 6,7400 Situação: Cancelado no julgamento
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 4 - Grupo 2
Descrição: Adoçante
Descrição Complementar: Adoçante, aspecto físico: líquido, prazo validade: 2 anos, tipo: dietético
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: Frasco 100,00 ML
Valor Máximo Aceitável: R$ 3,7100 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 4,2000 e com valor negociado a R$
3,7100 e a quantidade de 300 Frasco 100,00 ML .

Item: 5 - Grupo 2
Descrição: Leite em pó
Descrição Complementar: Leite em pó, origem: de vaca, teor gordura: desnatado, solubilidade: instantâneo
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 188 Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Máximo Aceitável: R$ 13,1900 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 21,8000 e com valor negociado a R$
13,1900 e a quantidade de 188 Quilograma .

Item: 6 - Grupo 2
Descrição: Açúcar
Descrição Complementar: Açúcar, tipo: demerara, coloração: amarelada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2.000 Unidade de fornecimento: Embalagem 1,00 KG
Valor Máximo Aceitável: R$ 5,2000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 6,6800 e com valor negociado a R$
5,2000 e a quantidade de 2.000 Embalagem 1,00 KG .

Item: 7 - Grupo 2
Descrição: Chá alimentação
Descrição Complementar: Chá alimentação, tipo: erva cidreira, uso: alimentício, apresentação: saquinhos de 10g
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2.000 Unidade de fornecimento: Caixa 10,00 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 3,2400 Situação: Aceito e Habilitado
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Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 5,0000 e com valor negociado a R$
3,2400 e a quantidade de 2.000 Caixa 10,00 UN .

Relação de Grupos
Grupo 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 32.344,0000 Situação: Cancelado no julgamento
Itens do grupo:

 1 - Café

 2 - CAFé

 3 - Café

Grupo 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 20.472,7200 Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, pelo melhor lance de R$ 28.718,4000 e com valor negociado
a R$ 20.472,7200 .

Itens do grupo:

 4 - Adoçante

 5 - Leite em pó

 6 - Açúcar

 7 - Chá alimentação

Histórico
Item: 1 - Grupo 1 - Café

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

28.779.013/0001-20 M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS EIRELI

Sim Sim 6.000 R$ 7,8000 R$ 46.800,0000 11/06/2021
08:23:36

Marca: GRÃO VERDE 
Fabricante: GRÃO VERDE/ INDUSTRIA E COMERICO CAFÉ 
Modelo / Versão: PACOTE 250G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ TORRADO E MOÍDO tradicional de 1ª linha do tipo superior, embalagem
tipo Alto Vácuo ou Vácuo Puro, pacote com 250 g. Qualidade comprovada através de “Certificado de Autorização ao uso do
selo de pureza ABIC” ou apresentação de laudo(s) emitido(s) por laboratório analítico licenciado pelo Órgão de Vigilância
Sanitária competente do Estado, DF ou Município, comprovando também o atendimento à Resolução RDC 277/2005 ANVISA,
empacotado a vácuo em embalagens de alumínio prensadas, tipo tijolinho. Validade mínima: 12 meses no ato da entrega
(gravado em cada embalagem de 250g). 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 7,8000 28.779.013/0001-20 11/06/2021 09:00:02:963

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado no
julgamento

14/06/2021
14:29:04

Item cancelado no julgamento. Motivo: GRUPO CANCELADO, LICITANTE NÃO ACEITOU O VALOR
ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 2 - Grupo 1 - CAFé

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

28.779.013/0001-20 M S ZOPELARI
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI

Sim Sim 450 R$ 30,0000 R$ 13.500,0000 11/06/2021
08:23:36

Marca: GRÃO VERDE 
Fabricante: GRÃO VERDE/ INDUSTRIA E COMERICO CAFÉ 
Modelo / Versão: KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ TORRADO EM GRÃO tipo Expresso, com selo de pureza da ABIC ou
comprovação de qualidade do produto através de laudos emitidos por laboratórios credenciados pelo Ministério da Saúde e/ou
Ministério da Agricultura, embalagem valvulada ou a vácuo. Apresentação em pacotes de 1 Kg. Validade mínima: 5 meses no
ato da entrega 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 30,0000 28.779.013/0001-20 11/06/2021 09:00:02:963
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Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado no
julgamento

14/06/2021
14:29:04

Item cancelado no julgamento. Motivo: GRUPO CANCELADO, LICITANTE NÃO ACEITOU O VALOR
ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 3 - Grupo 1 - Café

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

28.779.013/0001-20 M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS EIRELI

Sim Sim 200 R$ 6,6600 R$ 1.332,0000 11/06/2021
08:23:36

Marca: GRÃO VERDE 
Fabricante: GRÃO VERDE/ INDUSTRIA E COMERICO CAFÉ 
Modelo / Versão: SACHÊ 50G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ DESCAFEINADO instantâneo, registro no Ministério da Saúde e/ou
Ministério da Agricultura, com apresentação em embalagem com 50g. Validade mínima: 12 meses no ato da entrega 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 6,6600 28.779.013/0001-20 11/06/2021 09:00:02:963

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado no
julgamento

14/06/2021
14:29:04

Item cancelado no julgamento. Motivo: GRUPO CANCELADO, LICITANTE NÃO ACEITOU O VALOR
ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 4 - Grupo 2 - Adoçante

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

28.779.013/0001-20 M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS EIRELI

Sim Sim 300 R$ 4,2000 R$ 1.260,0000 11/06/2021
08:23:36

Marca: MARATÁ 
Fabricante: MARATÁ / INDÚSTRIA ALIMENTICIAS MARATÁ LTDA 
Modelo / Versão: FRASCO 100ML 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ADOÇANTE DIETÉTICO. Conteúdo líquido mínimo de 100ml; composto por
sucralose. Validade mínima: 2 anos no ato da entrega. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 4,2000 28.779.013/0001-20 11/06/2021 09:00:02:963

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/06/2021
14:27:15

Aceite individual da proposta. Fornecedor: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
28.779.013/0001-20, pelo melhor lance de R$ 4,2000 e com valor negociado a R$ 3,7100. Motivo: VALOR
NEGOCIADO

Habilitação
de
fornecedor

14/06/2021
14:55:46

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI -
CNPJ/CPF: 28.779.013/0001-20

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

 
Item: 5 - Grupo 2 - Leite em pó

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

28.779.013/0001-20 M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS EIRELI

Sim Sim 188 R$ 21,8000 R$ 4.098,4000 11/06/2021
08:23:36

Marca: ITAMBÉ 
Fabricante: ITAMBÉ 
Modelo / Versão: EMBALAGEM 400G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEITE EM PÓ DESNATADO, COM TEOR DE CÁLCIO E VITAMINAS, destacado no
rótulo. Embalagem de 400g, com as seguintes características: para cada 20g, 0% de gorduras totais e saturada; valor
calórico máximo de 70Kcal; Validade mínima de 12 meses contados da data de entrega. Recipiente contendo marca do
fabricante. Produto com registro em órgão oficial governamental. 
Porte da empresa: ME/EPP
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Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 21,8000 28.779.013/0001-20 11/06/2021 09:00:02:963

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/06/2021
14:27:15

Aceite individual da proposta. Fornecedor: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
28.779.013/0001-20, pelo melhor lance de R$ 21,8000 e com valor negociado a R$ 13,1900. Motivo: VALOR
NEGOCIADO

Habilitação
de
fornecedor

14/06/2021
14:55:46

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI -
CNPJ/CPF: 28.779.013/0001-20

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

 
Item: 6 - Grupo 2 - Açúcar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

28.779.013/0001-20 M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS EIRELI

Sim Sim 2.000 R$ 6,6800 R$ 13.360,0000 11/06/2021
08:23:36

Marca: CORURIPE 
Fabricante: USINA CORURIPE 
Modelo / Versão: KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AÇÚCAR DEMERARA, tipo peneirado de 1ª qualidade. Apresentação em pacote
com 1 Kg. Validade mínima: 11 meses no ato da entrega. Obs. Os pacotes de 1kg não podem apresentar qualquer tipo de
umidade ou alteração das propriedades no ato da entrega. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 6,6800 28.779.013/0001-20 11/06/2021 09:00:02:963

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/06/2021
14:27:15

Aceite individual da proposta. Fornecedor: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
28.779.013/0001-20, pelo melhor lance de R$ 6,6800 e com valor negociado a R$ 5,2000. Motivo: VALOR
NEGOCIADO

Habilitação
de
fornecedor

14/06/2021
14:55:46

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI -
CNPJ/CPF: 28.779.013/0001-20

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

 
Item: 7 - Grupo 2 - Chá alimentação

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

28.779.013/0001-20 M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS EIRELI

Sim Sim 2.000 R$ 5,0000 R$ 10.000,0000 11/06/2021
08:23:36

Marca: MARATÁ 
Fabricante: MARATÁ / INDÚSTRIA ALIMENTICIAS MARATÁ LTDA 
Modelo / Versão: CAIXA C/ 10 SACHÊS 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHÁS DE DIVERSOS SABORES Caixa com no mínimo 10 saquinhos; peso
líquido mínimo 10g. Validade mínima: 11 (onze) meses no ato da entrega. Sabores: Erva doce, boldo, Hortelã, cidreira,
camomila, canela, maçã com cravo e canela, silvestre, chá verde com sabores variados, gengibre com limão, cítrico. Obs. O
fornecedor deverá fornecer um mínimo de 10 (dez) sabores diferentes, dentre os sabores aqui exigidos. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 5,0000 28.779.013/0001-20 11/06/2021 09:00:02:963

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

14/06/2021
14:27:15

Aceite individual da proposta. Fornecedor: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
28.779.013/0001-20, pelo melhor lance de R$ 5,0000 e com valor negociado a R$ 3,2400. Motivo: VALOR
NEGOCIADO

Habilitação
de
fornecedor

14/06/2021
14:55:46

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI -
CNPJ/CPF: 28.779.013/0001-20

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.
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HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Global Data/Hora

Registro
28.779.013/0001-20 M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE

ALIMENTOS EIRELI
Sim Sim - R$ 61.632,0000 11/06/2021

08:23:36

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Abertura 11/06/2021
09:00:04 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

11/06/2021
09:17:24 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a
etapa fechada

11/06/2021
09:17:24

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance no valor de R$
61.632,0000.

Encerramento 11/06/2021
09:22:25 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

11/06/2021
09:22:25 Encerrada etapa fechada do item.

Registro de
intenção de
recurso

14/06/2021
14:49:17

Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI
CNPJ/CPF: 28779013000120. Motivo: A empresa M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA EIRELI tem intenção de
registrar recurso sobre o item 01 do grupo 01, pois o valor do mesmo está abaixo do valor no mercado.

Recusa de
intenção de
recurso

14/06/2021
16:03:07

Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
28779013000120. Motivo: O licitante recorrente assinalou “sim” em campo próprio do edital, Declaração
ratificando todas as condições do edital e anexo, item 4.4 “a”, consequentemente aceitou o critério máximo de
valor estimado pela Administração, item 9.1 do Edital, este vinculativo ao julgamento do Pregoeiro. A
motivação de recurso pode ser entendida como meramente procrastinatória rechaçada pela TCU. TC
4776/2014-3. Momento de impugnar valor é intempestivo e inoportuno.

Intenções de Recurso para o Grupo
CNPJ/CPF Data/Hora do Recurso Data/Hora Admissibilidade Situação

28.779.013/0001-20 14/06/2021 14:49 14/06/2021 16:03 Recusado
Motivo Intenção:A empresa M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA EIRELI tem intenção de registrar recurso sobre o item
01 do grupo 01, pois o valor do mesmo está abaixo do valor no mercado.
Motivo Aceite ou Recusa:O licitante recorrente assinalou “sim” em campo próprio do edital, Declaração ratificando
todas as condições do edital e anexo, item 4.4 “a”, consequentemente aceitou o critério máximo de valor estimado
pela Administração, item 9.1 do Edital, este vinculativo ao julgamento do Pregoeiro. A motivação de recurso pode ser
entendida como meramente procrastinatória rechaçada pela TCU. TC 4776/2014-3. Momento de impugnar valor é
intempestivo e inoportuno.

 
HISTÓRICO DO Grupo 2

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Global Data/Hora

Registro
28.779.013/0001-20 M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE

ALIMENTOS EIRELI
Sim Sim - R$ 28.718,4000 11/06/2021

08:23:36

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Abertura 11/06/2021
09:00:06 Item aberto.

Encerramento etapa aberta 11/06/2021
09:15:37 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 11/06/2021
09:15:37

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance no
valor de R$ 28.718,4000.

Encerramento 11/06/2021
09:20:38 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

11/06/2021
09:20:38 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

11/06/2021
10:39:31

Convocado para envio de anexo o fornecedor M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI, CNPJ/CPF: 28.779.013/0001-20.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

11/06/2021
10:42:05

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.779.013/0001-20.

Habilitação de fornecedor 14/06/2021
14:55:46

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 28.779.013/0001-20

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 11/06/2021
09:00:03

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e
todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa

simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se
conectados.

Sistema 11/06/2021
09:00:04

O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
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Sistema 11/06/2021
09:00:06

O item G2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 11/06/2021
09:15:37

A etapa fechada foi iniciada para o item G2. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$
28.718,4000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:20:37 do dia 11/06/2021.

Sistema 11/06/2021
09:17:24

A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance no valor de R$
61.632,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:22:24 do dia 11/06/2021.

Sistema 11/06/2021
09:20:38

O fornecedor da proposta no valor de R$ 28.718,4000 não enviou lance único e fechado para o
item G2.

Sistema 11/06/2021
09:20:38

O item G2 está encerrado.

Sistema 11/06/2021
09:22:25

O fornecedor da proposta no valor de R$ 61.632,0000 não enviou lance único e fechado para o
item G1.

Sistema 11/06/2021
09:22:25

O item G1 está encerrado.

Sistema 11/06/2021
09:22:33

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade
"Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 11/06/2021
09:27:00

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, bom dia.

28.779.013/0001-
20

11/06/2021
09:28:06

Bom dia, Sr Pregoeiro!

Pregoeiro 11/06/2021
09:35:42

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Verificando os lances ofertados, os
mesmos estão acima da média estimada pela Administração, com exceção do item 3 (Lote 01).
Por determinação do edital e da legislação do Pregão Eletrônico, devemos questionar sobre a

possibilidade de V.Sª aceitar nossa contraproposta.
Pregoeiro 11/06/2021

09:37:38
Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Aceita negociar?

28.779.013/0001-
20

11/06/2021
09:38:27

Aceito

28.779.013/0001-
20

11/06/2021
09:39:08

Mas peço diligência para o item 1, pois o valor está fora do mercado atual

Pregoeiro 11/06/2021
09:39:13

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Agradeço.

Pregoeiro 11/06/2021
09:43:07

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Um momento.

28.779.013/0001-
20

11/06/2021
09:44:51

ok

Pregoeiro 11/06/2021
09:51:43

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Quanto ao item 01, irei questionar
à unidade responsável.

28.779.013/0001-
20

11/06/2021
09:52:28

Agradeço

Pregoeiro 11/06/2021
09:57:13

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Quanto ao item 02 (Lote 01),
aceita negociar com o valor unitário de R$ 20,00?, item 03 (Lote 01), com o valor unitário de R$
6,00?, item 4 (Lote 02), com o valor unitário de R$ 3,00?, item 5 (Lote 02), com o valor unitário
de R$ 12,00?, item 06 (Lote 02), com o valor unitário de R$ 4,50? e item 07 (Lote 02), com o

valor unitário de R$ 2,50?
28.779.013/0001-

20
11/06/2021
10:01:16

Sr Pregoeiro, esses valores estão todos baixo dos estimados dos respectivos itens apresentados
em edital

Pregoeiro 11/06/2021
10:03:25

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Aceita negociar com os valores
estimados pela Administração?

28.779.013/0001-
20

11/06/2021
10:04:01

O Sr Pregoeiro não pode ofertar o estimado?

28.779.013/0001-
20

11/06/2021
10:04:23

Aceito com os valores estimados

28.779.013/0001-
20

11/06/2021
10:07:14

Quanto ao item 1 do lote 1, alguma posição?

Pregoeiro 11/06/2021
10:07:44

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, quanto ao item 01
não será possível à diligência, tendo em vista que a pesquisa de preços foi realizada de acordo
com os parâmetros adequados e sou obrigado a obedecer aos critérios do Edital. Fica registrado

a sua intenção da diligência e caso V.Sª não possa negociar com o valor estimado pela
Administração, o lote será fracassado e

Pregoeiro 11/06/2021
10:08:26

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - irei comunicar à Administração
que o preço estimado está abaixo do do que o valor do mercado atual.

Pregoeiro 11/06/2021
10:09:51

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Quanto ao Lote 02, agradeço a
negociação de V.Sª

Pregoeiro 11/06/2021
10:10:10

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - V.Sª aceita negociar o item 01?

28.779.013/0001-
20

11/06/2021
10:12:18

Aceito negociar. Qual o valor ofertado?

Pregoeiro 11/06/2021
10:14:17

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Aceita R$ 3,51, valor este
estimado pela Administração?

28.779.013/0001-
20

11/06/2021
10:15:38

Como disse, está abaixo do valor do mercado. Desculpe. Mantenho a solicitação de diligência
sobre esse item.

Pregoeiro 11/06/2021
10:23:14

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - O critério de julgamento da
licitação é objetivo. A legalidade do procedimento foi estabelecida na fase interna do processo
licitatório, consequentemente na fase externa é lei entre as partes. O Pregoeiro não possui a
autonomia para diligenciar no presente caso, não pode haver de forma alguma a alteração no

valor estimativo na Administração, infelizmente
Pregoeiro 11/06/2021

10:23:51
Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Caso V.Sª não aceite o valor

estimado, recusaremos a sua proposta e todo o lote será fracassado. Mantém o valor?
28.779.013/0001-

20
11/06/2021
10:25:28

Sr. Pregoeiro, um momento...
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Pregoeiro 11/06/2021
10:28:41

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Ok.

28.779.013/0001-
20

11/06/2021
10:35:47

Sr Pregoeiro, infelizmente não consigo chegar ao valor estimado. Agradeço.

Pregoeiro 11/06/2021
10:37:11

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Agradeço. Iremos convocar anexo
para o Lote 02.

Pregoeiro 11/06/2021
10:39:00

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Por favor, encaminhar sua
proposta devidamente ajustada ao valores negociados, contendo todas as exigências do edital,

descrição do objeto, preço, ratificação que cumpre com todas as exigências, dados da
contratação. Proposta assinada.

Sistema 11/06/2021
10:39:31

Senhor fornecedor M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
28.779.013/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao grupo G2.

Pregoeiro 11/06/2021
10:39:48

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Anexo convocado.

28.779.013/0001-
20

11/06/2021
10:39:49

ok

Pregoeiro 11/06/2021
10:40:39

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Favor encaminhar no prazo
máximo de duas horas. Obrigado e aguardo.

Sistema 11/06/2021
10:42:05

Senhor Pregoeiro, o fornecedor M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 28.779.013/0001-20, enviou o anexo para o grupo G2.

Pregoeiro 11/06/2021
10:47:08

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, informo a V.Sª que
solicitei a análise técnica da proposta pela unidade requisitante. Favor aguardar.

28.779.013/0001-
20

11/06/2021
10:48:24

ok

Pregoeiro 11/06/2021
11:16:21

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Favor aguardar.

28.779.013/0001-
20

11/06/2021
11:20:18

aguardando

Pregoeiro 11/06/2021
11:54:07

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, informo que até o
presente momento a unidade requisitante não procedeu a análise técnica da proposta e tendo

em vista o encerramento do horário comercial ao meio-dia, iremos suspender a presente sessão
eletrônica e retornaremos no dia 14/06/2021, às 14:00 horas. Obrigado pela participação de

V.Sª.
28.779.013/0001-

20
11/06/2021
11:56:29

Ok. Até lá!

Pregoeiro 14/06/2021
14:01:40

Sr(a) Licitante, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 14/06/2021
14:02:31

Transcrevo o parecer da unidade requisitante, quando da análise da proposta de V.Sª quanto ao
Lote 02: ..."Da análise da proposta 0903939, para o grupo 2, concluímos que a mesma ATENDE

aos requisitos do edital. ..."
Pregoeiro 14/06/2021

14:03:27
Iremos aceitar a sua proposta quanto ao Lote 02. Passaremos para a fase de verificação dos

documentos referentes a Habilitação. Favor aguardar.
Pregoeiro 14/06/2021

14:04:09
Quanto ao Lote 01, o mesmo será fracassado, já que não houve negociação quanto ao item 01.

Pregoeiro 14/06/2021
14:18:19

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Iremos aceitar a sua proposta
quanto ao Lote 02. Passaremos para a fase de verificação dos documentos referentes a

Habilitação. Favor aguardar.
Pregoeiro 14/06/2021

14:18:42
Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Quanto ao Lote 01, o mesmo será

fracassado, já que não houve negociação quanto ao item 01.
28.779.013/0001-

20
14/06/2021
14:21:42

Ok. Aguardando.

Sistema 14/06/2021
14:29:04

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 14/06/2021
14:56:05

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 14/06/2021 às 15:26:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão
pública

11/06/2021
09:00:03 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas

11/06/2021
09:22:33 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

11/06/2021
12:01:08

Previsão de reabertura: 14/06/2021 14:00:00; A unidade requisitante ainda não procedeu a análise
técnica da proposta e tendo em vista o encerramento do horário comercial ao meio-dia, bem como o
encerramento do expediente deste TRE, às 13:30 horas.

Reativação 14/06/2021
14:00:11

Alteração equipe 14/06/2021
14:21:43

Pregoeiro Anterior: 56502931472-JOAO HERMINIO DE BARROS NETO . Pregoeiro Atual: 37408259449-
WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Justificativa: EM ANÁLISE

Abertura do prazo 14/06/2021
14:29:04 Abertura de prazo para intenção de recurso

Alteração equipe 14/06/2021
14:55:26

Pregoeiro Anterior: 37408259449-WEBER BEZERRA CAVALCANTI . Pregoeiro Atual: 56502931472-JOAO
HERMINIO DE BARROS NETO . Justificativa: Continuidade dos atos do Pregão Eletrônico.

Fechamento do prazo 14/06/2021
14:56:05 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 14/06/2021 às 15:26:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado
o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de
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2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 16:03 horas do dia 14 de junho de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada
pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Equipe de Apoio

Voltar   

JOAO HERMINIO 
DE BARROS 
NETO:30920065

Assinado de forma digital 
por JOAO HERMINIO DE 
BARROS NETO:30920065 
Dados: 2021.06.14 
16:38:13 -03'00'

WEBER 
BEZERRA 
CAVALCANTI:
37408259449

Assinado de forma digital por WEBER 
BEZERRA CAVALCANTI:37408259449 
Dados: 2021.06.14 19:40:51 -03'00'
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3069 - 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  0902586

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 CONSTA 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   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA, EVENTO: 0904074

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

EDITAL NÃO EXIGE

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

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: 0904637

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  0904640 (FAZENDA ESTADUAL)

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

 X  

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

17 – Consta consulta ao Cadin? X  0904704

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0904669

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
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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

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS: 0904676

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE
LICITAR: 0904680

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS DO
FORNECEDOR: 0904696

RELATÓRIO DE LINHA DE FORNECIMENTO: 0904675

REGISTRO COMERCIAL: 0904662

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA: 0904649

CERTIDÃO CNJ PESSOA FÍSICA: 0904655 E 0904658

CONSULTA CONSOLIDADA: 0904639

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC): 0904664

CERTIFICADO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
(CNPJ): 0904650

CADASTRO CONTRIBUINTE ESTADUAL: 0904642

 

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art. 46
da Lei nº 8.443/1992)   

CONSULTA CONSOLIDADA: 0904639

CERTIDÃO TCU PESSOA FÍSICA: 0904653 E 0904657

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   

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

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  
OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  0904722

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  OCORREU RECURSO, SENDO RECUSADO PELO PREGOEIRO,
CONFORME ATA, PÁGINA 5.

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   O RECURSO FOI RECUSADO PELO PREGOEIRO, CONFORME

ATA, PÁGINA 5.

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?

  O RECURSO FOI RECUSADO PELO PREGOEIRO, CONFORME
ATA, PÁGINA 5.

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   O RECURSO FOI RECUSADO PELO PREGOEIRO, CONFORME

ATA, PÁGINA 5.
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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?

  O RECURSO FOI RECUSADO PELO PREGOEIRO, CONFORME
ATA, PÁGINA 5.

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando a
decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  O RECURSO FOI RECUSADO PELO PREGOEIRO, CONFORME
ATA, PÁGINA 5.

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   O RECURSO FOI RECUSADO PELO PREGOEIRO, CONFORME

ATA, PÁGINA 5.

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

  
O RECURSO FOI RECUSADO PELO PREGOEIRO, CONFORME
ATA, PÁGINA 5.

TERMO DE ADJUDICAÇÃO: 0904705

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  O RECURSO FOI RECUSADO PELO PREGOEIRO, CONFORME
ATA, PÁGINA 5.

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

X  

Proposta: 0903939 (LOTE 02)

Resultado Fornecedor: 0904700

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 15/06/2021, 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
0904770 e o código CRC DCF4DA6C.

0002762-50.2021.6.02.8000 0904770v10
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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 : 0002762-50.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico.

 

Parecer nº 669 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 09/2021, objetivando o registro
de preços para aquisição de gêneros alimentícios, a fim de atender a
demanda das Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme
 termo de referência (0875439), aprovado pelo Senhor Secretário de
Administração (0885475) e especificações descritas no Anexo Único
(0875440).

 
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 SEI nº 0904770.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório,
na modalidade pregão eletrônico.

ItemQuestionário Sim Não N/AEvento

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

Comprasnet - 0898505

DOU - 0898506

Portal - 0898507

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

Comprasnet - 0898505

DOU - 0898506

Portal - 0898507

 

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

Publicação em:

27/05/2021 (Comprasnet)

28/05/2021 (DOU)

28/05/2021 (Portal)

Ata Pregão 9/2021 (0904722) -
11/06/2021

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 Ata Pregão 9/2021 (0904722)

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?

Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.
SIM Termo de Adjudicação - 0904705

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?

Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.
SIM Termo Resultado por fornecedor -

0904700

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 Conforme contido na Informação

3069 - 0904770

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM Consulta pelo Pregoeiro - 0904770

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM Lote 2 (0903939)

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM 0904074
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11 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

TCU: 0904639, 0904653 e 0904657

CADIN: 0904704

 

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 3069 - 0904770

 

Ao exposto, esta Assessoria Jurídica conclui pela
legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, e, subsidiariamente, pela
Lei nº 8.666/93, não havendo óbice à homologação do PE nº 9/2021,
que visa o registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios,
a fim de atender a demanda das Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, conforme relatório Resultado por Fornecedor (0904700),
tendo como licitante vencedor dos itens 4, 5, 6 e 7 do Lote 2, a
Empresa M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o nº 28.779.013/0001-20, pelo melhor lance no
valor total de R$ 20.472,72 (vinte mil quatrocentos e setenta e dois
reais e setenta e dois centavos).

 
Registro, por oportuno que os itens 1, 2 e 3 do Lote 1 

foram cancelados pelo Pregoeiro na fase de Julgamento, tendo em
vista que o licitante não aceitou o valor estimado pela Administração.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 15/06/2021, às 18:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 15/06/2021, às 18:36, 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
0905093 e o código CRC EC8B2590.

0002762-50.2021.6.02.8000 0905093v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 15 de junho de 2021.
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento que objetiva a realização

de  registro de preços para eventual aquisição de gêneros
alimentícios, a fim de atender à demanda das Unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme  termo de
referência (0875439), aprovado pelo Senhor Secretário de
Administração (0885475) e especificações descritas no Anexo
Único (0875440).

Por meio do Parecer nº 669/ 2021 (0905093), a
Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral concluiu pela
legalidade do presente procedimento licitatório, realizado na
modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93,
entendendo não haver óbice à homologação do Pregão
Eletrônico nº 09/2021, conforme  relatório Resultado por
Fornecedor  (0904700), tendo como licitante vencedor do
Lote 2 (itens 4, 5, 6 e 7), a Empresa M S ZOPELARI
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ
sob o nº 28.779.013/0001-20, pelo melhor lance no valor total
de R$ 20.472,72 (vinte mil quatrocentos e setenta e dois reais
e setenta e dois centavos).

Impende ressaltar, por oportuno que o Lote 1 (itens
1, 2 e 3) foi cancelado pelo Pregoeiro na fase de Julgamento,
por não se ter atingido o valor estimado pela Administração.

Dessa forma, tendo em vista a regularidade de
todos os atos procedimentais realizados no presente certame
licitatório e o pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes
autos conclusos a Vossa Excelência, para os fins do disposto
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no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, e no Decreto nº
5.450/2005.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 15/06/2021, às 19:10, 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
0905409 e o código CRC 68B7CD45.

0002762-50.2021.6.02.8000 0905409v1
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PROCESSO : 0002762-50.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : Homologação. Pregão eletrônico nº 09/2021. Registro de Preços. Aquisição de material de consumo - gêneros alimentícios.

 

Decisão nº 1269 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral,
por meio do Parecer nº 669/2021 (0905093), atestando a legalidade
de todo o certame, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico n° 09/2021, que tem
por objeto o Registro de Preços para aquisição de gêneros
alimentícios, a fim de atender a demanda das Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas no exercício 2021/2022, conforme
especificações descritas no Edital e seus Anexos (0898207).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019, CONVOCO, para a devida
assinatura da Ata de Registro de Preços, a empresa M S ZOPELARI
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
28.779.013/0001-20, vencedora dos itens 4, 5, 6 e 7 do Lote 2, pelo
melhor lance, no valor total de R$ 20.472,72 (vinte mil
quatrocentos e setenta e dois reais e setenta e dois
centavos), de acordo com o Resultado por Fornecedor (0904700) e
em conformidade com a Ata de Realização do Pregão Eletrônico
(0904722), mais o Termo de Adjudicação (0904705), ressaltando-se
que os itens 1, 2 e 3 do Lote 1 foram cancelados pelo Pregoeiro na
fase de Julgamento, tendo em vista que o licitante não aceitou o valor
estimado pela Administração.

À Secretaria de Administração, para as providências
tendentes ao cumprimento da presente Decisão.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
16/06/2021, às 17:50, 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
0905566 e o código CRC 8C139DE2.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00009/2021 (SRP)

Às 16:22 horas do dia 17 de junho de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº
0002762-50.2021, Pregão nº 00009/2021.

Resultado da Homologação

Grupo 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 32.344,0000
Situação: Cancelado no julgamento

Itens do grupo:

1 - Café

2 - CAFé

3 - Café

Grupo 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 20.472,7200
Situação: Homologado

Adjudicado para: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 28.718,4000 ,
com valor negociado a R$ 20.472,7200 .

Itens do grupo:

4 - Adoçante

5 - Leite em pó

6 - Açúcar

7 - Chá alimentação

Item: 1 - Grupo 1

Descrição: Café
Descrição  Complementar:  Café,  apresentação:  torrado  moído,  intensidade:  média,  tipo:  tradicional,
empacotamento: vácuo
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6.000 Unidade de fornecimento: Pacote 250,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 3,5100 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
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Cancelado no
julgamento

14/06/2021
14:29:04

-
Item cancelado no julgamento. Motivo: GRUPO CANCELADO,

LICITANTE NÃO ACEITOU O VALOR ESTIMADO PELA
ADMINISTRAÇÃO

Homologado
17/06/2021
16:22:07

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Item: 2 - Grupo 1

Descrição: CAFé
Descrição Complementar: Café, apresentação: torrado em grão, intensidade: média, tipo: tradicional
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 450 Unidade de fornecimento: UNIDADE 0,00
Valor Máximo Aceitável: R$ 22,0800 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Cancelado no
julgamento

14/06/2021
14:29:04 -

Item cancelado no julgamento. Motivo: GRUPO CANCELADO,
LICITANTE NÃO ACEITOU O VALOR ESTIMADO PELA

ADMINISTRAÇÃO

Homologado 17/06/2021
16:22:07

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Item: 3 - Grupo 1

Descrição: Café
Descrição  Complementar:  Café,  apresentação:  solúvel  granulado,  intensidade:  média,  tipo:  tradicional,
característica adicional: descafeinado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Sachê 50,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 6,7400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Cancelado no
julgamento

14/06/2021
14:29:04 -

Item cancelado no julgamento. Motivo: GRUPO CANCELADO,
LICITANTE NÃO ACEITOU O VALOR ESTIMADO PELA

ADMINISTRAÇÃO

Homologado 17/06/2021
16:22:07

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Item: 4 - Grupo 2

Descrição: Adoçante
Descrição Complementar: Adoçante, aspecto físico: líquido, prazo validade: 2 anos, tipo: dietético
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: Frasco 100,00 ML
Valor Máximo Aceitável: R$ 3,7100 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 4,2000 , com
valor negociado a R$ 3,7100 e a quantidade de 300 Frasco 100,00 ML .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 14/06/2021
16:12:16

-
Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:M S ZOPELARI
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:28.779.013

/0001-20, Melhor lance : R$ 4,2000, Valor Negociado : R$ 3,7100

Homologado 17/06/2021
16:22:15

JOSE RICARDO
ARAUJO E

SILVA

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=950062...

2 of 4 17/06/2021 16:28
Termo Homologação - Pregão (0906536)         SEI 0002762-50.2021.6.02.8000 / pg. 402



Item: 5 - Grupo 2

Descrição: Leite em pó
Descrição Complementar: Leite em pó, origem: de vaca, teor gordura: desnatado, solubilidade: instantâneo
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 188 Unidade de fornecimento: Quilograma
Valor Máximo Aceitável: R$ 13,1900 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 21,8000 , com
valor negociado a R$ 13,1900 e a quantidade de 188 Quilograma .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado
14/06/2021
16:12:16 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:M S ZOPELARI
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:28.779.013

/0001-20, Melhor lance : R$ 21,8000, Valor Negociado : R$ 13,1900

Homologado
17/06/2021
16:22:15

JOSE RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Item: 6 - Grupo 2

Descrição: Açúcar
Descrição Complementar: Açúcar, tipo: demerara, coloração: amarelada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.000 Unidade de fornecimento: Embalagem 1,00 KG
Valor Máximo Aceitável: R$ 5,2000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 6,6800 , com
valor negociado a R$ 5,2000 e a quantidade de 2.000 Embalagem 1,00 KG .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado
14/06/2021
16:12:16 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:M S ZOPELARI
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:28.779.013

/0001-20, Melhor lance : R$ 6,6800, Valor Negociado : R$ 5,2000

Homologado
17/06/2021
16:22:16

JOSE RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Item: 7 - Grupo 2

Descrição: Chá alimentação
Descrição Complementar: Chá alimentação, tipo: erva cidreira, uso: alimentício, apresentação: saquinhos de 10g
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.000 Unidade de fornecimento: Caixa 10,00 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 3,2400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 5,0000 , com
valor negociado a R$ 3,2400 e a quantidade de 2.000 Caixa 10,00 UN .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado
14/06/2021
16:12:16 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:M S ZOPELARI
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:28.779.013

/0001-20, Melhor lance : R$ 5,0000, Valor Negociado : R$ 3,2400

Homologado
17/06/2021
16:22:16

JOSE RICARDO
ARAUJO E

SILVA
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Fim do documento
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Ata de Formação do Cadastro de Reserva

Data de abertura:  11/06/2021 09:00

Número da portaria:  PORTARIA 168/2021

Data de portaria:  07/04/2021

Número do processo:  0002762-50.2021

Número do pregão:  00009/2021 (SRP)

Objeto:  Registro de Preços de gêneros alimentícios.

    Grupo 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 20.472,7200

Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social
Quantidade

Ofertada
Valor

Adjudicado

28.779.013/0001-20
M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
EIRELI - R$ 20.472,7200

Cadastro de Reserva:

Data/Hora Inicial: Data/Hora Final:

Data/Hora Envio de Envio para o SIASG:

Valor para Cadastro de Reserva: R$ 20.472,7200

Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão

Sem fornecedores aptos à formação do Cadastro de Reserva

Itens do Grupo

Núm. Descrição Descrição Complementar
Trat.
Dif.

Qtde.
Unidade

Fornecimento
Valor

Estimado

Valor
para
Cad.

Reserva

Valor
com

Desconto

4 Adoçante Adoçante, aspecto físico:
líquido, prazo validade: 2
anos, tipo: dietético

Tipo I -
Participação
Exclusiva

de ME/EPP
/Equiparada

300 Frasco 100,00
ML

R$
3,7100

R$
3,7100

-

5 Leite em pó Leite em pó, origem: de vaca,
teor gordura: desnatado,
solubilidade: instantâneo

Tipo I -
Participação
Exclusiva

de ME/EPP
/Equiparada

188 Quilograma R$
13,1900

R$
13,1900

-

6 Açúcar Açúcar, tipo: demerara,
coloração: amarelada

Tipo I -
Participação
Exclusiva

de ME/EPP
/Equiparada

2000 Embalagem
1,00 KG

R$
5,2000

R$
5,2000

-
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7 Chá
alimentação

Chá alimentação, tipo: erva
cidreira, uso: alimentício,
apresentação: saquinhos de
10g

Tipo I -
Participação
Exclusiva

de ME/EPP
/Equiparada

2000 Caixa 10,00
UN

R$
3,2400

R$
3,2400

-

Eventos do Item

Evento Data
CPF do
Usuário

Justificativa/Observações

Sem formação de
cadastro de reserva

17/06/2021
16:22:17

758.180.784-34 Não houve formação do Cadastro de Reserva devido à falta
de fornecedores aptos à formação do Cadastro.

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

 

DESPACHO

Maceió, 17 de junho de 2021.
À SLC, para publicar o resultado do certame e

convocação do adjudicatário para assinatura da ata de
registro de preços.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/06/2021, às 16:51, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0906541 e o código CRC 3C5CFA9A.
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21/06/2021 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=6471316 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da
República

Imprensa Nacional
Envio Eletrônico de

Matérias
Comprovante de

Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de
publicação de matérias com as seguintes características:

   Data de envio: 21/06/2021 17:08:14
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE
   Ofício: 6471316
   Data prevista de publicação: 22/06/2021
   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

13602939 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 09-2021 -M S
ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS.rtf

fb97f3d465b6e378
fe08a0b470015303 5,00 R$

165,20

TOTAL DO OFICIO 5,00 R$
165,20
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EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Partícipes: Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) e Câmara Municipal de Cubatão
(Câmara de Cubatão). Objeto: Cooperação e o intercâmbio na área de Tecnologia da
Informação e Gestão Documental entre os participes para viabilizar a adoção, pela Câmara
de Cubatão, de métodos, procedimentos, sistemas e outros recursos de tecnologia da
informação e gestão documental, visando à eficiência na área administrativa, com ênfase
no tratamento e organização de fluxos de trabalho, expedientes e documentos, em
particular a instalação, implantação e acompanhamento do Sistema Integrado de Gestão
Administrativa - SIGA. Data da assinatura: 31/05/2021. Prazo de vigência: 60 (sessenta)
meses, contados a partir da data de sua assinatura. Processo n.° TRF2-ADM-2020/00163.
Acordo de Cooperação Técnica n.º TRF2-ACC- 2021/00010.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

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, conforme
Termo Aditivo nº 12.019.11.2020, foi excluído o item 5 - caixa para arquivo morto - da
Cláusula Quinta da Ata de Registro de Preços n° 12.019.10.2020. A Ata e o Termo Aditivo
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, 18 de junho de 2021.
JÉSSICA GAVAZZA BASTOS

Diretora

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 140/2021. CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 4ª REGIÃO e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA. OBJETO: Cessão
do software SISRET - Sistema de Retenção de Encargos Trabalhistas, criado pelo TRF4. BASE
LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 18/06/2021 a 18/06/2026. P.A.
0002567-18.2017.4.04.8000. ASSINATURA: Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus, em
18/06/2021. Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus Presidente

DIRETORIA-GERAL
DIRETORIA ADMINISTRATIVA

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Termo Aditivo Primeiro ao Contrato nº 02/2021 - Publicado no DOU, Seção 3,
pg. 117, de 21/06/2021, PORTALSUL EMPRESA DE VIGILÂNCIA S/S LTDA. Republicação em
razão de ter deixado de constar o valor de custo pela viabilização do referido Termo.
VALOR TOTAL: R$ 1.180.764,00 (Um milhão, cento e oitenta mil, setecentos e sessenta e
quatro reais).

MÁRCIO BERNARDES JARDIM
Diretor Administrativo

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo SEI nº 0002762-50.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 16/06/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 09/2021, que tem por objeto o
Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios, a fim de atender a demanda das
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, no exercício 2021/2022, CONVOCANDO, para a
devida assinatura da Ata de Registro de Preços a empresa M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 28.779.013/0001-20, vencedora dos itens
4, 5, 6 e 7 do Lote 2, pelo valor total de R$ 20.472,72 (vinte mil, quatrocentos e setenta
e dois reais e setenta e dois centavos), ressaltando-se que os itens 1, 2 e 3 do Lote 1 foram
cancelados na fase de Julgamento; com arrimo no art. 4º, XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no
Decreto nº 10.024/2019.

Maceió-AL, 21 de junho de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Termo de Reconhecimento de Dívida nº 01/2021; Processo SEI nº 0001503-
93.2016.6.02.8000; Partes: União, através do TRE/AL e Eleide Gomes de Oliveira Lisboa,
inscrita no CPF sob o nº 007.409.454-83; Objeto: O TRE/AL reconhece o dever de indenizar
a CREDORA no montante de R$ 11.145,16 (onze mil, cento e quarenta e cinco reais e
dezesseis centavos), de acordo com o disposto na alínea "c" da Cláusula Nona do Contrato
nº 01/2019; Assinatura: 01/06/2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 22/2021, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e o Município de Tanquinho. OBJETO: Comodato de imóvel. FUNDAMENTO
LEGAL: Lei 8.666/93. PROCESSO SEI n.º 0055428-83.2017.6.05.8000. VIGÊNCIA: da data da
assinatura até 26/01/2022. ASSINATURA: 17/05/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos
Vieira, pelo TRE-BA e o Sr. José Luiz dos Santos Reis, pelo Comodante.
Salvador, 21 de junho de 2021.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 36/2021, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa R. P. DE OLIVEIRA PRODUTOS EIRELI, para
eventual aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº
8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e 7.892/2013; Resolução
Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 0138035-51.2020.6.05.8000.
VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura. ASSINATURA: 21/06/2021.
SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e a Sra. Luciana Maria Pereira.
. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário
. 11 FORNO DE MICRO-ONDAS

Marca / Modelo: Electrolux / MEF41
60 R$576,00

. 12 FORNO DE MICRO-ONDAS
Marca / Modelo: Electrolux / MEF41

30 R$576,00

. 22 FREEZER VERTICAL FROST FREE
Marca / Modelo: Consul / CVU26EB

3 R$2.280,00

. 23 FREEZER VERTICAL FROST FREE
Marca / Modelo: Consul / CVU26EB

3 R$2.280,00

Salvador, 21 de junho de 2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n.º 034/2020, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Empresa M S COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA - ME.
OBJETO: Alteração qualitativa e prorrogação de vigência. FUNDAMENTO LEGAL: artigos 57,
II, e 65, I, "a", e § 1º, da Lei n.º 8.666/93. Processo SEI n.º 48648-25.2020.6.05.8000.
ASSINATURA: 21/06/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE/BA e o Sr.
Marcos Lopes dos Santos, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 14/2021

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
08/06/2021 . Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica para prestação de
serviços de locação de veículos, sem motorista, observadas as quantidades de diárias e
especificações no Edital e Anexo III Termo de Referência.

ANDREIA VASCONCELOS TOMAZ
Pregoeira

(SIDEC - 21/06/2021) 070007-00001-2021NE000001
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Processo PAD n.º 21.351/2020. Espécie: Contrato n.º 7/2021. Partes: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e a empresa COOPERATIVA DE TRABALHO DE
ATENDIMENTO MÉDICO E HOSPITALAR LTDA -COAPH. Objeto: é a contratação de empresa
especializada para prestação de serviços do tipo Área Protegida para atendimento pré-
hospitalar de urgências e emergências médicas, com orientação telefônica imediata e
pronto atendimento, através do deslocamento em unidade de suporte avançado ao local
indicado, disponibilizando, mobiliário, equipamentos de reanimação, medicação adequada
e profissionais habilitados, conforme as especificações do Edital do P.E. Nº 07/2021 e seus
anexos. Fundamento Legal: No Pregão Eletrônico nº 7/2021, na Lei n.º10.520/2002, no
Decreto n.º 10.024/2019 e Lei n.º 8.666/93 e suas alterações; e no PAD nº 21.351/2020.
Assinam: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE, e pela contratada, José Newton
Lacerda Carneiro. Data: 09/06/2021.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: 1º Termo de Apostilamento ao Contrato N.º 15/2020 celebrado com a empresa
EGIVÂNIA VIEIRA FRANCO FOTOGRAFIAS. Objeto: a fim de reajustar, retroativamente a 11
de maio de 2021, o valor do contrato no percentual de 8,06% (oito vírgula zero seis por
cento), correspondente ao IPCA acumulado de 12 meses para o mês de maio do corrente,
passando os valores do contrato a R$ 14.804,22 (catorze mil, oitocentos e quatro reais e
vinte e dois centavos) para o Lote 1 e R$ 13.507,50 (treze mil, quinhentos e sete reais e
cinquenta centavos) para o Lote 2, totalizando um novo valor global de R$ 28.311,72 (vinte
e oito mil, trezentos e onze reais e setenta e dois centavos). Fundamento: consoante o art.
65, §8º, da Lei n.º 8.666/93, bem como no PAD n.º 7308/2021. Assina, pelo TRE, Hugo
Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE. DATA: 15/06/2021.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 19/2021

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, cumprindo o disposto no art. 21,
inciso XII, do Decreto n.º 3.555/2000, do Decreto nº 10.024/2019 e no item 19.4 do Edital
deste pregão, vem comunicar acerca da adjudicação e homologação deste certame. O
pregoeiro, em 10/06/2021, adjudicou (sistema Comprasnet) os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 22 à empresa Gente Seguradora S.A.
e o item 20 à empresa Mapfre Seguros Gerais S.A. Este procedimento licitatório foi
homologado (sistema Comprasnet) pelo Ilmo. Sr. Alvimar Dias Nascimento, Diretor Geral
do TRE/ES, em 17/06/2021.

Processo: 0001800-59.2021.6.08.8000

Vitória, 21 de junho de 2021.
FABIO SEGOVIA SILVA

Pregoeiro

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 06/2021

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, cumprindo o disposto no art. 21,
inciso XII, do Decreto n.º 3.555/2000, do Decreto nº 10.024/2019 e no item 20.4 do Edital
deste pregão, vem comunicar acerca da adjudicação e homologação deste certame. O Ilmo.
Sr. Alvimar Dias Nascimento, Diretor Geral do TRE/ES, em 27/05/2021, adjudicou (sistema
Comprasnet) o item 01 à empresa Carletto Gestão de Frotas Ltda. Este procedimento
licitatório foi homologado (sistema Comprasnet) pelo Ilmo. Sr. Alvimar Dias Nascimento,
Diretor Geral do TRE/ES, em 17/06/2021.

Processo: 0005124-91.2020.6.08.8000

Vitória, 21 de junho de 2021.
KEILLA DOS SANTOS PENNA FERREIRA

Pregoeira

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 15/2021

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo, cumprindo o disposto no art.
21, inciso XII, do Decreto n.º 3.555/2000, do Decreto nº 10.024/2019 e no item 20.4
do Edital deste pregão, vem comunicar acerca da adjudicação e homologação deste
certame. A pregoeira, em 10/06/2021, adjudicou (sistema Comprasnet) o item 01  à
empresa Universidade Patativa do Assaré. Este procedimento licitatório foi homologado
(sistema Comprasnet) pelo Ilmo. Sr. Alvimar Dias Nascimento, Diretor Geral do TRE/ES,
em 17/06/2021.

Processo: 0000904-16.2021.6.08.8000

Vitória, 21 de junho de 2021.
FERNANDA RASSELI PRETTI

Pregoeira
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