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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

Memorando nº 36 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/GDG
Maceió, 16 de janeiro de 2019.

Para: Secretaria da Administração.
Assunto: Estudos. Viabilidade. Instalação. Lanchonete. Sede.
Tribunal.

Sr. Secretário,
De ordem do Exmo. Sr. Desembargador-Presidente,
solicito a essa Secretaria que, por sua unidade competente, promova
estudos acerca da viabilidade da instalação de uma lanchonete no
prédio-sede deste Tribunal.
Registro, por oportuno, que tal análise deve abranger a
possibilidade de sublocação do espaço a ser utilizado para o negócio
em questão.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
17/01/2019, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0488847 e o código CRC 1701B236.
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DESPACHO

Maceió, 21 de janeiro de 2019.
À COSEG,
Trata-se de procedimento que tem por ﬁnalidade a execução dos estudos
necessários a para constatação da viabilidade da instalação de lanchonete no
Edifício Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL.
Nesse sentido, com o propósito de colher elementos aptos a consubstanciar a
elaboração de eventual e futuro Termo de Referência, inicialmente, solicito o
encaminhamento do presente expediente à SMR e à SAPEV, para que, no
âmbito de suas atribuições, possam apresentar as informações que seguem:
a ) o dimensionamento da área disponível no 13º andar do Edifício Sede deste
Regional para utilização por eventual futura contratada, bem como o custo
mínimo para sua locação; b ) o valor estimado equivalente ao consumo de
energia elétrica do citado local; c ) a estimativa de quantia equivalente ao
consumo de água potável do mencionado local; e, d) o valor proporcional para
pagamento da taxa de coleta de lixo relativa à área utilizada.
Para além, tendo em vista o teor do Memorando nº 36 (0488847), da lavra do
Ilmo. Diretor-Geral desta Corte, deve a SAPEV observar, ainda, se há
possibilidade de sublocação do espaço a ser utilizado.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/01/2019, às 15:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0490231 e o código CRC 2EBDF3DC.
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Maceió, 22 de janeiro de 2019.
R.H.
Senhores Chefes;
SMR/SAPEV
Trata-se de procedimento cuja ﬁnalidade é a
possibilidade de instalação de lanchonete no Edifício Sede do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, nos termos do
despacho da SAD, do qual traga a baila, para conhecimento e adoção
de providências pertinente nele contida.

Nestas condições, solicitamos a atenção necessária ao
atendimento do pleito ora requestado, no sentido de fornecer os
elementos solicitados aptos a embasar a alta administração na
formação do convencimento em formalizar a instalação do objeto
destes autos.
"À COSEG,
Trata-se de procedimento que tem por ﬁnalidade a
execução dos estudos necessários a para constatação
da viabilidade da instalação de lanchonete no Edifício
Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas –
TRE/AL.
Nesse sentido, com o propósito de colher elementos
aptos a consubstanciar a elaboração de eventual e
futuro Termo de Referência, inicialmente, solicito o
encaminhamento do presente expediente à SMR e à
SAPEV, para que, no âmbito de suas atribuições,
possam apresentar as informações que seguem: a) o
dimensionamento da área disponível no 13º andar do
Edifício Sede deste Regional para utilização por
eventual futura contratada, bem como o custo mínimo
para sua locação; b) o valor estimado equivalente ao
consumo de energia elétrica do citado local; c) a
estimativa de quantia equivalente ao consumo de água
potável do mencionado local; e, d) o valor proporcional
para pagamento da taxa de coleta de lixo relativa à área
utilizada.
Despacho COSEG 0490793
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Para além, tendo em vista o teor do Memorando nº 36
(0488847), da lavra do Ilmo. Diretor-Geral desta Corte,
deve a SAPEV observar, ainda, se há possibilidade de
sublocação do espaço a ser utilizado."

Cumprida as diligências supra, retornem os autos à esta
coordenação para análise e envio à superior consideração.

Barbosa Filho
Coordenador
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO,
Coordenador, em 22/01/2019, às 14:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0490793 e o código CRC C1F12F7D.
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Maceió, 23 de janeiro de 2019.

À arquiteta Luciana Brêda,
Atribuo a vossa senhoria estes autos eletrônicos,
de forma a instruí-lo com todos os estudos de viabilidade da
implantação da lonchonete no 13º andar, da atual sede do
TRE-AL.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 23/01/2019, às 15:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0491523 e o código CRC A2E3B698.
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Maceió, 24 de janeiro de 2019.

À
SAD
Senhor Secretário,
Em
resposta
ao
Despacho
GSAD 0490231
informamos que não existe no Contrato nº 04/2014
(0130355)cláusula restringindo a sublocação pretendida.
Respeitosamente,
Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da Sapev
Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 24/01/2019, às 18:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0492105 e o código CRC D9D39B45.
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Maceió, 02 de fevereiro de 2019.

À SMR, para informar se foram concluídos os
estudos de que trata o Despacho 0491523.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/02/2019, às 11:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0495582 e o código CRC 30175ECB.

0000389-17.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0495582

0495582v1

SEI 0000389-17.2019.6.02.8000 / pg. 7

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de fevereiro de 2019.
À COSEG,
Sr. Coordenador,

Diante dos documentos colacionados nos autos do processo 000080922.2019.6.02.8000, notadamente os Projetos 0494262 e 0497568 e o Termo de
Referência 0497605, solicito o encaminhamento do presente expediente à SAPEV, para
que sejam apresentadas as informações que seguem:

a ) o dimensionamento do custo mínimo para locação da área para instalação da
lanchonete, no 13º andar do Edifício Sede deste Regional;
b) o valor estimado equivalente ao consumo de energia elétrica do citado local;
c ) a estimativa de quantia equivalente ao consumo de água potável do mencionado
local; e,
d ) o valor proporcional para pagamento da taxa de coleta de lixo relativa à área
utilizada.

Após, retornem-me os autos.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/02/2019, às 13:02, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0497694 e o código CRC 9E8A0489.
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Maceió, 07 de fevereiro de 2019.
Ciente.
Senhor Chefe da SAPEV,
Encaminho-vos os presentes autos para adoção de
providências, no sentido de acostar
as informações requestadas
através da SAD, in verbis:
Diante dos documentos colacionados nos autos do processo 000080922.2019.6.02.8000, notadamente os Projetos 0494262 e 0497568e o Termo de
Referência 0497605, solicito o encaminhamento do presente expediente à SAPEV, para
que sejam apresentadas as informações que seguem:

"a) o dimensionamento do custo mínimo para locação
da área para instalação da lanchonete, no 13º andar do
Edifício Sede deste Regional;
b) o valor estimado equivalente ao consumo de energia
elétrica do citado local;
c) a estimativa de quantia equivalente ao consumo de
água potável do mencionado local; e,
d) o valor proporcional para pagamento da taxa de
coleta de lixo relativa à área utilizada.
Após, retornem-me os autos.
Atenciosamente,"

Com
estas,
encaminhamentos.

retornem-

me

os

autos

Atenciosamente,
Barbosa Filho
Coordenador
Despacho COSEG 0498207
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para

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO,
Coordenador, em 07/02/2019, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0498207 e o código CRC F8073201.
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Maceió, 11 de fevereiro de 2019.

À SMR,
Na impossibilidade desta Seção em responder de
forma precisa aos questionamentos elencados pela SAD,
encaminhamos os autos em tela a essa SMR, por se tratar de
área técnica especialidade.
Solicitamos
ainda
a
informação
da
possibilidade/viabilidade de se individualizar a medição de
energia elétrica no espaço em que funcionará a lanchonete,
para no caso positivo oﬁciarmos a Eletrobrás para avaliação
técnica.
Atenciosamente,
Fernando Antônio Pimentel de Barros
Chefe da SAPEV

Documento assinado eletronicamente por FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE
BARROS, Chefe de Seção, em 11/02/2019, às 19:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0499919 e o código CRC 5AD64795.
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Maceió, 12 de fevereiro de 2019.
À COSEG,
Sr. Coordenador,
Diante do lapso temporal já decorrido desde a abertura do presente feito pelo Sr.
Diretor-Geral, destaco que as informações solicitadas devem ser encaminhadas ao
Gabinete desta Secretaria até o dia 14/02/19 (quinta-feira).
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/02/2019, às 09:13, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0500017 e o código CRC 0EC2F5B9.
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INFORMAÇÃO Nº 1082 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Senhor Secretário,
Trata-se de diligência a demanda
solicitada a esta unidade técnica, em função de dar
prosseguimento a instalação da lanchonete para a sede deste
Regional.
Portanto, discorro responder quanto aos itens elencados
(transcrito abaixo) em evento (0498207) :
"a) o dimensionamento do custo mínimo
para locação da área para instalação da lanchonete, no 13º
andar do Edifício Sede deste Regional;
b) o valor estimado equivalente ao
consumo de energia elétrica do citado local;
c) a estimativa de quantia equivalente ao
consumo de água potável do mencionado local; e,
d) o valor proporcional para pagamento da
taxa de coleta de lixo relativa à área utilizada.
Em resposta aos itens acima:
a) Não havendo como responder
acerca de custo mínimo para locação restrinjo-me a
informar que este espaço destinado para a lanchonete possui
aproximadamente 22m² de área total;
b) Conforme fonte de pesquisa junto ao
site da ecoplanetenergy estima-se um consumo médio mensal
considerando os equipamentos a serem utilizados (ar
condicionado, computador,depurador de ar, fogão,
microondas, freezer vertical, geladeira, lâmpadas,
liquidificador, e tv) com previsão de utilização no intervalo
de 8 horas diários de funcionamento para
aproximadamente 399Kwh;
c) Conforme fonte de pesquisa junto ao
Informação 1082 (0501302)
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site da fecomercio estima-se de acordo com o tipo de
estabelecimento comercial restaurante e similares com
previsãode consumo e preparopara cada unidade de
refeição de aproximadamente 25 litros/dia;
e) Não havendo como responder acerca da
taxa de coleta de lixo relativa à área utilizada restrinjo-me a
informar que este espaço destinado para a lanchonete possui
aproximadamente 22m² de área total.
Portanto, é o que se tem para
informar quanto ao que julgo competência desta unidade
técnica. Esclareço ainda que corre processo paralelo contendo
informações acerca desta mesma demanda em autos
processuais (0000809-22.2019.6.02.8000) onde
semelhanemente prestei estas mesmas informações acima
descritas.
Atenciosamente e disponível para
quaisquer dúvidas ou esclarecimentos que se fizerem
necessário,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 13/02/2019, às 19:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0501302 e o código CRC D1BB844B.
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Maceió, 14 de fevereiro de 2019.
À SGP,
Sra. Secretária,
Tendo em vista que o presente procedimento tem por ﬁnalidade a futura instalação de
lanchonete no Edifício Sede deste Regional, encaminho o presente expediente para
manifestação acerca da matéria, principalmente no tocante às exigências inerentes ao
objeto ﬁnalístico do feito, bem como acerca dos produtos a serem disponibilizados para
consumação, ouvido, se for o caso, a AAMO e a equipe responsável pélo projeto de
qualidade de vida.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/02/2019, às 17:02, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0501807 e o código CRC D0CCABE0.
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Maceió, 15 de fevereiro de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
Em atenção ao Despacho GSAD 0501807, informo a
Vossa Senhoria que esta Secretaria de Gestão de Pessoas realizou, no
período de 23 a 27/01/2019, uma pesquisa por e-mail solicitando a
manifestação dos servidores do Edﬁfício-Sede deste Regional com
interesse em frequentar a lanchonete, objetos dos presentes autos.
No citado e-mail, esta unidade utilizou como parâmetro, a
titulo de sugestão, o cardápio abaixo:
- Sucos de polpa;
- Sucos prontos de caixinha;
- Refrigerantes;
- Salada de frutas (pré-preparada);
- Salgados de forno (coxinha, pastel, folhado,
etc);
- Sanduíche natural;
- Sanduíche misto quente;
- Torta salgada;
- Bolos de café;
- Bolos com cobertura;
- Almoço em porção individual congelada;
* Alguns itens estariam disponíveis na versão
fit também.
Observa-se que não houve referência à frituras, visto que
não possuímos informação acerca existência do necessário sistema
de exautão no local destinado à lanchonete, ou à alimentos que
possam gerar grande volume de lixo orgânico, visto que também não
Despacho GSGP 0502228
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possam gerar grande volume de lixo orgânico, visto que também não
possuímos a informação acerca da periodicidade de coleta do
referido lixo neste Regional, no intuito de não descumprir normas da
Vigilância Sanitária.
Ressaltamos que houve a manifestação de 29 (vinte e
nove) servidores com relação à pesquisa efetuada. Foram sugeridos o
acrescimo dos alimentos abaixo relacionados:
- Açaí na tigela;
- Tapioca;
- Docinhos (brigadeiro / surpresa de uva);
- Frutas in natura;
- Água de Coco;
- Sopas;
- Pão de queijo (tradicional e mineiro);
- Saladas para almoço.
Isto posto, prestadas as informações solicitadas, retorno
os autos a Vossa Senhoria para continuidade do feito.
Cordialmente.
Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 15/02/2019, às 09:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0502228 e o código CRC F63A080F.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PROJETO BÁSICO
1. OBJETO

1.1. Constitui objeto da licitação a concessão onerosa do uso de dependência e bens destinados à
prestação de serviço de restaurante e lanchonete, localizado no Edifício Sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas – TRE/AL (A = 22,00m2).
2. OBJETIVO

2.1. Buscar uma melhor qualidade no serviço de alimentação, disponibilizando lanchonete aos
magistrados, servidores e usuários deste Regional.
2.2. Atender às exigências legais em vigor no que se refere à concessão de uso de área e a devida
contra prestação.
3. HABILITAÇÃO

3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos
de eleição de seus administradores;
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de regularidade junto à Fazenda Federal – Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos
a Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: CND - Certidão Negativa de Débito, emitida
pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou pela Secretaria da Receita Federal;

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – Certidão de
Regularidade de FGTS -CRF,emitida pela Caixa Econômica Federal;

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de ce rt idão ne gativa, n os t ermos do Art. 3º da Lei nº 12 . 440 , d e 7 de j ulho
de 2 011 (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas); e
e)

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante.

3.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
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a) A empresa deverá apresentar atestado (s) de capacidade técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica
de direito público ou privado que comprove (m) de forma satisfatória o desempenho de atividades com
características compatíveis com o objeto deste edital.

b) É facultada às empresas proponentes realizar vistoria nas instalações dos locais onde os serviços
serão executados.
b.1) O licitante que optar por realizar a visita técnica, acompanhado por servidor designado para esse
ﬁm, nos termos do modelo do Anexo II, deverá efetuar o agendamento previamente junto à Seção de
Manutenção e Reparos, por meio do telefone (82) 2122-7797 (SMR).
b.2) Para a vistoria, o licitante, ou seu representante, deverá estar devidamente identiﬁcado.

b.3) Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar declaração que não efetuou a
visita técnica, mas que concorda com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e, ainda,
que assume toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua
omissão na veriﬁcação das condições do local de execução do objeto da presente licitação, conforme
modelo constante no Anexo III.
3.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da
sede da licitante.
3.5. OUTROS DOCUMENTOS

a) Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a inexistência de vínculo dos
membros da contratada com este Tribunal,que evidencie a prática de nepotismo, conforme atesta o art.
2º, V, e art. 3º da Resolução 7/2005 e/ou art. 4º da Resolução 156/2012, ambas do CNJ;
b) Declaração em que ateste cumprir o prescrito no art. 27, V, da Lei nº 8.666/93.

c) Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a inexistência de fato
superveniente q u e im pe ç a a celeb raç ão p e la Administração, n os te rm os d o ar t . 32 , § 2 º
da Le i n º 8.666/93.
3.6. A DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ:
a) Estar em nome da licitante;

b) Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente. Nos casos omissos, o

(a) pregoeiro (a) considerará como prazo de validade o de 60 (sessenta) dias, contados da data de
expedição do respectivo documento, exceto a Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição
Previdenciária e a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União, ambas com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com o art. 2º, do
Decreto nº 6.106/2007;

c) Referir-se a apenas uma das ﬁliais ou apenas a matriz. Tal dispositivo não é válido para a Certidão
Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária, bem como a Certidão Conjunta Negativa
de Débitos relativos a Tributos Federais.
4. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS
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a) O fornecimento dos lanches deverá ser efetuado de segunda a sexta-feira no horário de 11h às 19h
(segunda-feira a quinta-feira) e de 6h às 14h (sexta-feira).

b) A critério da Administração do Tribunal, o horário de atendimento poderá ser alterado, a ﬁm de
atender os casos excepcionais.

c) O cardápio para os lanches constantes no anexo I, poderá sofrer alterações levando-se em conta o
comportamento dos usuários, frente à alimentação servida.

d) Não será permitida a venda ou exposição de bebidas alcoólicas na lanchonete, sob pena de rescisão
imediata do contrato.

e) A licitante vencedora receberá as instalações, mediante contrato de concessão de uso, após serem as
mesmas vistoriadas pelas partes interessadas.
4.1. TABELA DE PREÇOS:

ITEM
01

LOCAL

TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL
DE
ALAGOAS – SEDE

LOTE I
ÁREA

13º Andar – 22,00
m²

VALOR MÍNIMO ESTIMADO
R$ 906,84

5. MODALIDADE DE LICITAÇÃO

5.1. Os serviços do objeto deste certame serão contratados através da modalidade licitatória Pregão,
tipo maior lance, instituída pela Lei nº 10.520/2002.
6. DO PAGAMENTO
6.1. A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação até o 5º dia útil de cada mês,
através de depósito bancário, na conta-corrente a ser indicada pelo Tribunal, devendo o comprovante
de depósito ser enviado ao Gestor do contrato para adoção das providências necessárias.
6.2. No primeiro e no último mês de vigência contratual, os valores da contraprestação serão rateados
com base na razão entre o número de dias de vigência do presente contrato e o número de dias
existentes no respectivo mês.
7. ENCARGOS SOCIAIS

À Concessionária caberá, ainda:

7.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos
na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus
funcionários não manterão nenhum vínculo empregatício com este Regional.
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7.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação especíﬁca de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
funcionários no desempenho dos serviços;

7.3. A inadimplência da concessionária, com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários,
ﬁscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não transfere à Administração a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto desta licitação.
8. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA

a) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos,
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços
executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com
este Regional;

b) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Poder Judiciário ou a terceiros
em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
c) Corrigir todas as imperfeições veriﬁcadas pela Fiscalização, na execução das atividades, no prazo
por esta determinada;
d) Efetuar, mensalmente, a contraprestação pactuada da forma e no prazo estipulado pela
Administração;
e) Equipar a lanchonete de maneira adequada à prestação dos serviços;

f) Dar início ao exercício das atividades na área no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados
da assinatura do contrato;
g) Manter a lanchonete funcionando exclusivamente dentro da área cujo uso é permitido;

h) Manter a área e ediﬁcações em perfeitas condições de segurança, conservação e limpeza, arcando
com as despesas para tanto necessárias;
i) Fornecer semanalmente os lanches de acordo com o cardápio apresentados na proposta, em
condições sadias, preparadas fora do Tribunal, com gêneros de primeira qualidade, ótima apresentação
e sabor agradável, dentro das exigências de higiene e técnicas culinárias;
j) Efetuar o transporte dos alimentos em recipientes adequados, devidamente tampados e isolados,
providenciar, por sua conta e risco, a conservação dos mesmos e, se for o caso, o estoque de alimentos e
de material necessários à sua atividade;

k) Retirar do local dos serviços, diariamente, lixo resultante de suas atividades, de acordo com as
normas ﬁxadas pelo órgão competente;

l) Encerrar, de imediato, qualquer atividade que esteja sendo exercida e que venha a ser proibida por
órgão competente;
m) Garantir adequadas condições para todos os empregados que estiverem prestando serviço neste
Regional, através de exames de saúde periódicos, utilizando para a execução dos serviços proﬁssionais
devidamente qualiﬁcados;

n) Manter, por sua exclusiva conta, os funcionários em serviço, devidamente uniformizados, os quais
deverão apresentar-se permanentemente limpos e asseados, quer no aspecto pessoal, quer no vestiário
e calçado, substituindo-se imediatamente, por solicitação do Tribunal, aquele que não preencher esta
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exigência. Todos os empregados deverão portar cartão de identiﬁcação, do qual deverá constar seu
nome e função.
o) Efetuar supervisão rigorosa do processo de higienização de bandejas, pratos, talheres e demais
utensílios, visando à garantia da sanidade microbiológica dos mesmos;

p) Apresentar, quando da assinatura do contrato, relação nominal, com respectiva identiﬁcação e
qualiﬁcação dos empregados que serão utilizados na execução dos serviços. Qualquer eventual
substituição, exclusão ou inclusão deverá ser notiﬁcada ao gestor do contrato;
q) Manter ﬁxado em local visível o cardápio da lanchonete e tabela de preços de todos os itens
encontrados na relação;

r) Afastar, de imediato, qualquer pessoa a ela vinculada que pratique ato inadequado, bem como
descumpra as normas e/ou instruções de que trata este instrumento;
s) Desocupar, de imediato, a área licitada, restituindo-a em perfeitas condições de uso, quando ﬁndo,
dissolvido ou rescindido o contrato;

t) Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas
para a contratação;

u) Permitir o acesso dos representantes deste Tribunal, sem prévia comunicação, nos locais de
preparo e acondicionamento dos alimentos, sendo para tal exigida apenas a devida identiﬁcação do
agente (em regra, o gestor do contrato);
v) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL não aceitará, sob nenhum pretexto, a
transferência de responsabilidade da Concessionária para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos
ou quaisquer outros.
w) A inadimplência da Concessionária, com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários,
ﬁscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não transfere à Administração a
responsabilidade por pagamento, nem poderá onerar o objeto desta licitação.

x)
A Concessionária fornecerá uniforme completo aos seus empregados, mantendo-os
permanentemente limpos e asseados, tanto no aspecto físico dos funcionários, como no que diz respeito
a vestuário e calçado, substituindo imediatamente, por solicitação do Tribunal, aquele que não
preencher essa exigência.
y) A Concessionária obrigar-se-á a pagar os tributos e as contas de serviços públicos que venham a
incidir sobre o espaço cedido, tais como energia elétrica, água e taxa da coleta de lixo. Considerando
que não é possível a instalação de medidores individuais para aferir o consumo de energia elétrica e de
água potável do espaço cedido, o valor a ser cobrado para tais despesas será por estimativa, com base
nos seguintes critérios:
y.1) O valor equivalente ao consumo de energia elétrica para o lote I, Sede do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, foi estimado mediante estudo feito pela Seção de Manutenção e Reparos e equivale à 399 kWh/
mês;

y.2) O valor equivalente ao consumo de água potável para o lote I, Sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, foi estimado mediante estudo feito pela Seção de Manutenção e Reparos e equivale à 25,00 L/dia;
y.3) Havendo cobrança de taxa de coleta de lixo pelo Município de Maceió, a Concessionária terá a
obrigação de pagar a quantia proporcional à área efetivamente ocupada.
9. OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
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a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do ajuste, inclusive permitir o livre
acesso dos funcionários da Concessionária à dependência enfocada no subitem 1.1, do objeto;

b) Atestar a execução do objeto por meio do gestor do contrato e acompanhar efetivamente a
contraprestação da Concessionária, fazendo juntar ao processo os documentos necessários à sua
comprovação;
c) Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas as obrigações
contratuais;

d) Emitir ordem de serviço para início das atividades da Concessionária, após a assinatura do
contrato;
e) Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato.
10. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

10.1. O objeto licitado será acompanhado e ﬁscalizado por servidor do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas – TRE/AL especialmente designado pela autoridade competente, que terá seu substituto legal,
cabendo-lhes as atribuições e responsabilidades do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, os quais serão
auxiliados, ou não, por empresa terceirizada a ser contratada.
10.2. Caberá ao Fiscal do contrato:

a) Emitir a ordem de serviço do objeto contratual;

b) Veriﬁcar a execução do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;

c) Atestar e encaminhar as notas ﬁscais ao setor competente para autorizar os pagamentos;

d) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;

e) Dar imediata ciência aos seus superiores e ao órgão de controle, dos incidentes e ocorrências da
execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
f)

Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato.

10.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da ﬁscalização deverão ser
solicitadas pelo ﬁscal à autoridade competente, para a adoção das medidas que julgar necessárias.

10.4. A ﬁscalização será exercida pelo Contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratante se reserva o
direito de rejeitar a execução do objeto contratual prestado, se em desacordo com os termos do edital.
10.5. Caberá ao Gestor do contrato:

a) Prorrogar o Contrato junto à Autoridade Competente (ou às instâncias competentes), que deve ser
providenciada antes de seu término, reunindo as justiﬁcativas competentes;
b) Comunicar a abertura de nova licitação à área competente, antes de ﬁndo o estoque de bens e/ou a
prestação de serviços e com antecedência razoável;
c) Acompanhar o pagamento de Faturas/Notas Fiscais;

d) Comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execução contratual, que
tenham implicações na atestação;

e) Comunicar as irregularidades encontradas: situações que se mostrem desconformes com o Edital
ou Contrato e com a Lei;
Anexo Minuta de TR (0502544)

SEI 0000389-17.2019.6.02.8000 / pg. 23

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
f) Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteração de condição contratual deve ser
submetida ao superior hierárquico, acompanhada das justiﬁcativas pertinentes;
g) Cuidar das alterações de interesse da Concessionária, que deverão ser por ela formalizadas e
devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilíbrio econômicoﬁnanceiro ou repactuação. No caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o fato
impeditivo da execução, o qual, por sua vez, deverá corresponder àqueles previstos no parágrafo
primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterações;
h) Elaborar ou solicitar justiﬁcativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral do
Contrato pela Administração;

i) Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder, responsabilizando-se por
tais informações, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas;
j) Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogação, nos termos
da Lei;
l) Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou
jurídicas;
m) Documentar nos autos todos os fatos dignos denota;

n) Deﬂagrar e conduzir os procedimentos de ﬁnalização da Concessionária, com base nos termos
Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cláusulas por culpa da Concessionária,
acionando as instâncias superiores e/ou os Órgãos Públicos competentes quando o fato exigir.
10.6. Designação de gestor/ﬁscal:

10.6.1.
Fica designado o ( a ) s e r v i d o r ( a )
, lotado(a) no
,
matrícula
, e, em sua ausência, o seu substituto legal, (quando houver) para, nessa ordem,
exercerem a gestão/ﬁscalização do contrato, devendo o mesmo representar este Tribunal perante a
contratada e zelar pela boa execução do objeto pactuado, nas atividades de gestão, ﬁscalização e
controle constantes na Resolução nº 15.787/2017.
11. DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE

11.1. A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo, a
critério do Contratante, mediante aditivo, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até, no
máximo, 60 (sessenta) meses, nos moldes do art. 57, II da Lei 8.666/93.

11.2. Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser reajustado,
alcançando a data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA acumulado no período, a
requerimento da contratada, e caso se veriﬁque hipótese legal que autorize reajustamento.

11.3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor.
11.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oﬁcial,
para reajustamento do preço do valor remanescente.
12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1.

Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ﬁcará impedida de licitar e contratar com a União,
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Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada do SICAF, ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da mesma Lei, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais penalidades previstas na Lei nº
8.666/93, a licitante que:
12.1.1.

não celebrar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.

ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

12.1.2.
12.1.4.
12.1.5.
12.1.6.

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
não mantiver a proposta;

falhar ou fraudar a execução do Contrato; e

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude ﬁscal.

12.2. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa e resguardados os procedimentos legais pertinentes,
aplicar as seguintes sanções:
12.2.1.
12.2.2.

advertência;
multa;

12.2.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia
Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União
12.2.4.

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12.3. As sanções previstas nos subitens 12.2.1, 12.2.3 e 12.2.4 deste instrumento poderão ser aplicadas
cumulativamente com a sanção de multa.

12.4. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas de
licitação ou dos contratos celebrados.

12.5. A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade competente, nos
seguintes percentuais e hipóteses:

12.5.1. 0,33% ( t r i n t a e t r ê s c e n t é s i m o s p o r c e n t o ) p o r di a , p e l o a t r a s o , n a e n t r e g a d e
m a t e r i a l o u execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até
o limite de 9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso;
12.5.2. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de material ou
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, em caráter excepcional e a critério do órgão ou entidade interessada, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias;

12.5.3. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o valor total do
contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 5º do
supracitado Decreto;
12.5.4. 15% (quinze por cento) pela recusa injustiﬁcada em assinar o contrato ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente o material ou em concluir o
serviço, calculados sobre o valor correspondente à parte inadimplente;
12.5.5. 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato ou da
Nota de Empenho; e
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12.5.6. 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto quanto ao
prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho.

12.6. A multa apenas será executada após regular processo administrativo, facultada a defesa prévia
da licitante ou contratada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notiﬁcação.

12.7. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte
ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execução de serviços, se dia de expediente
normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte.
12.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará à Conceionária o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993.
13. GENERALIDADES

13.1 O CNPJ do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL é 06.015.041/0001-38.
Maceió, XX de XXXXXXX de 2019

_______________________________________________
NOME
Responsável

Anexo Minuta de TR (0502544)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ANEXO I

SUGESTÃO DO CARDÁPIO
LANCHONETE
Itens sugeridos para disponibilização nos balcões:
1. Sucos de polpa;

2. Sucos prontos de caixinha;
3. Refrigerantes;

4. Salada de frutas (pré-preparada);

5. Salgados de forno (coxinha, pastel, folhado, etc);
6. Sanduíche natural;

7. Sanduíche misto quente;
8. Torta salgada;

9. Bolos de café;

10. Bolos com cobertura;

11. Almoço em porção individual congelada;
12. Açaí na tigela;
13. Tapioca;

14. Docinhos (brigadeiro / surpresa de uva);
15. Frutas in natura;
16. Água de Coco;
17. Sopas;

18. Pão de queijo (tradicional e mineiro);
19. Saladas para almoço.

Anexo Minuta de TR (0502544)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA (FACULTATIVA)
Eu,
(Representante Legal devidamente qualiﬁcado) da
empresa
, DECLARO, para os devidos ﬁns, que visitei o local
onde será executado o objeto do Pregão nº xxx/2019, tendo tomado conhecimento de todas as
peculiaridades e características do local, inclusive, das possíveis diﬁculdades que possam onerar
futuramente nossa empresa na execução do mesmo.

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX.

NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)
CPF nº:
RG nº:

Anexo Minuta de TR (0502544)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA (OBRIGATÓRIA SE NÃO REALIZAR A
VISITA)
Eu,

(Representante Legal devidamente qualiﬁcado) da empresa
, DECLARO, para os devidos ﬁns, que NÃO visitei o local onde será
realizado o objeto do Pregão nº xxx/2019, por opção própria, assumindo, assim, que tenho total
conhecimento acerca da estrutura física do local, e CONCORDO com todas as condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela
ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da omissão na veriﬁcação das condições do local de
execução do objeto do certame.

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX.

NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)
CPF nº:
RG nº:

Anexo Minuta de TR (0502544)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de fevereiro de 2019.
À COSEG,
Sr. Coordenador,
Trata-se de procedimento que tem por ﬁnalidade a execução dos estudos necessários
a para constatação da viabilidade da instalação de lanchonete no Edifício Sede do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL.
Após diligências efetivadas por diversas unidades, foi elaborada a Minuta de Termo de
Referência colacionada no evento 0502544. Tal TR foi confeccionado com base no
procedimento adotado pelo TJ/AL. Contudo algumas providências devem ser adotadas
com vistas a sua adequação a realidade deste Regional.
Nesse sentido, encaminho os autos a esta Coordenadoria para que, por meio de sua
unidade competente, seja feita revisão do TR acostado, devendo ser observadas, além
de outras providências que avalie necessárias, a conformidade com as normas de
controle municipal, junto à SEDET (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Territorial e
Meio Ambiente), e estadual, junto à Vigilância Sanitária.
No mais, devem ser veriﬁcadas, também, as implicações da instalação da referida
lanchonete na questão relativa ao Projeto de Incêndio e Pânico da edificação.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/02/2019, às 09:20, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0502546 e o código CRC F6E4E422.

0000389-17.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0502546

0502546v1

SEI 0000389-17.2019.6.02.8000 / pg. 30

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2019.
Ciente.
Senhor Chefe da SMR.
Cumprimentndo-o, levo ao conhecimento de vossa
senhoria, as ponderações do eminente Secretário de Administração,
para através do setor responsável, incrementar as medidas
necessárias para o complemento do TR, ora aventado.
Com
as medidas pertinetes adotadas, retornem-me
concluso os presentes autos.

Barbosa Filho
Coordenador
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO,
Coordenador, em 21/02/2019, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0505616 e o código CRC 0085FFF1.

0000389-17.2019.6.02.8000

Despacho COSEG 0505616

0505616v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 1434 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Trata-se de diligências legais junto as secretarias reguladoras
locais para a instalação desta lanchonete no 13º pavimento
deste Regional.
Foram pesquisadas os orgãos SEDET e Vigilãncia Sanitária e,
quanto a primeira não será necessário regulação alguma por
não ter contemplado em planta nenhuma intervenção física
seja de reforma, ampliação ou quaisquer mudança impactante
da planta original nesta ediﬁcação. Quanto a Vigilãncia
Sanitária
deve
o
locatário
inteira-se
de
algumas
providências conforme o tipo de atividade econômica
registrada no CNPJ como empresa de alimentação.
Para isso, foi entregue em mãos ao servidor Mário Jorge
Uchoa, lotado na SAD, inserir como obrigações no termo de
referência que trata da concessão junto a empresa vencedora
do certame licitatório para fornecimento de alimentos para a
lanchonete, as segintes obrigações abaixo:
1.

Preencher
Sanitária;

cópia

do

requerimento

pela

Vigilancia

2.

Apresentação de cópia de documentos segundo listagem
elencada em panfleto orientado pela Vigilancia Sanitária;

3.

Pagamento de taxa para posterior emissão do Alvará
Sanitário.

Portanto, em resumo, informo que por este Tribunall não há
nenhuma pendência legal quanto a regulação junto a estes
orgão elencados acima.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE

Informação 1434 (0506149)

SEI 0000389-17.2019.6.02.8000 / pg. 32

BRÊDA, Analista Judiciário, em 22/02/2019, às 10:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0506149 e o código CRC 89F8334D.

0000389-17.2019.6.02.8000

Informação 1434 (0506149)

0506149v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 1435 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
Trata-se de procedimento que tem por ﬁnalidade a execução dos estudos necessários
a para constatação da viabilidade da instalação de lanchonete no Edifício Sede do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL.
Por oportuno, esclareço que encontram-se em curso, concomitantemente, dois
processos versam sobre matérias correlatas à lanchonete. O presente feito e o de nº
0000809-22.2019.6.02.8000, cujo objeto é a adequação do ambiente do 13º pavimento
deste prédio.
Pois bem. Por meio do Memorando 36 ( 0488847), o Sr. Diretor-Geral desta corte
questionou acerca da possibilidade de sublocação do mencionado espaço, tendo sido
consignado (evento 0492105) que inexistia, no contrato celebrado com o locador,
cláusula que vedasse tal sublocação. Contudo, a Chefe da SEGEC, na Informação 1240
(0502961), contida no supracitado processo, ponderou que, em que pese inexistir tal
previsão, seria necessária a obtenção de prévio consentimento por escrito do locador
quanto a intentada sublocação, por força da previsão do art. 13, da Lei nº 8.245/91.
Assim, colaciono tais informações como forma de saneamento do feito, tendo em vista
a existência em outro processo de dados de especial relevo à continuidade do presente
procedimento.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/02/2019, às 10:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0506201 e o código CRC 65B69290.

0000389-17.2019.6.02.8000

Informação 1435 (0506201)

0506201v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2019.
À COSEG,
Sr. Coordenador,
Em que pese tenha sido colacionada aos autos manifestação acerca das providências
adotadas junto à SEDET e à Vigilância Sanitária, constato que outros pontos constantes
no Despacho GSAD 0502546 não foram respondidos.
Dessa forma, devolvo o presente feito para que seja revisado o TR acostado no evento
0502544, bem como para que sejam pontuadas possíveis implicações da instalação da
referida lanchonete no Projeto de Incêndio e Pânico da edificação.
Solicito retorno dos autos até a próxima segunda-feira, dia 25.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/02/2019, às 10:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0506210 e o código CRC A6B36A78.

0000389-17.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0506210

0506210v1

SEI 0000389-17.2019.6.02.8000 / pg. 35

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2019.
Ciente.
Senhor chefe da SMR,
Conforme se veriﬁca no bojo do despacho da lavra
do eminente Secretário de Administração, requesta àquele órgão
diretor, sejam pontuadas possiveis implicações na instalação da
referida lanchonete no Projeto de Incêndio e Pânico da edificação.
Ressalte-se, a exigência de prazo para o cumprimento de
tal desiderato.
Atenciosamente;
Barbosa Filho
Coordenador
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO,
Coordenador, em 22/02/2019, às 12:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0506435 e o código CRC 4772C29F.

0000389-17.2019.6.02.8000

Despacho COSEG 0506435

0506435v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de fevereiro de 2019.
À COSEG,
Sr. Coordenador,
Compulsando aos autos constato que, embora tenha sido solicitada a devolução do
feito até o dia 25/02/19 (segunda-feira), com as diligências apontadas no Despacho
GSAD 0506210, até o presente momento não foram colacionadas as informações
requeridas.
Nesse sentido, tendo em vista tratar-se de determinação do DesembargadorPresidente deste Regional, como disposto no Memorando 36 (0488847), reitero a
solicitação formulada, para que seja apresentada resposta até o dia 01/03/19 (sextafeira).
Por oportuno, destaco que, em que pese o Despacho COSEG 0506435 tenha apontado
que haviam sido requeridas as “possíveis implicações na instalação da referida
lanchonete no Projeto de Incêndio e Pânico da ediﬁcação ”, além disso foi solicitada,
também, a revisão do TR acostado no evento 0502544.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/02/2019, às 18:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0508728 e o código CRC 5D6F4FB9.

0000389-17.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0508728

0508728v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de fevereiro de 2019.
Ciente.
Senhor chefe
Convém
informar-lhe
da
reiteração
a
solicitação formulada, no sentido de ser apresentada até o dia 1º de
março de 2019, haja vista o não cumprimento das diligências
apontadas no despacho
GSAD 0506210, conforme se
pode
vislumbrar de excerto do despacho SAD, evento SEI Nº0508839 . In
verbis:
Compulsando aos autos constato que, embora tenha
sido solicitada a devolução do feito até o dia 25/02/19
(segunda-feira), com as diligências apontadas no
Despacho GSAD 0506210, até o presente momento não
foram colacionadas as informações requeridas.
Nesse sentido, tendo em vista tratar-se de determinação
do Desembargador-Presidente deste Regional, como
disposto no Memorando 36 (0488847), reitero a
solicitação formulada, para que seja apresentada
resposta até o dia 01/03/19 (sexta-feira).
Por oportuno, destaco que, em que pese o Despacho
COSEG 0506435 tenha apontado que haviam sido
requeridas as “possíveis implicações na instalação da
referida lanchonete no Projeto de Incêndio e Pânico da
edificação ”, além disso foi solicitada, também, a revisão
do TR acostado no evento 0502544.

Assim sendo, remeto-lhe os presentes autos, par que evidencie
esforços, no sentido de dar cumprimento a determinação do eminente Sec. de
Administração.
Atenciosamente,

Barbosa Filho
Coordenador
Despacho COSEG 0508839

SEI 0000389-17.2019.6.02.8000 / pg. 38

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO,
Coordenador, em 28/02/2019, às 13:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0508839 e o código CRC 98273586.

0000389-17.2019.6.02.8000

Despacho COSEG 0508839

0508839v1
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Anexo Autorização Sublocação (0509771)
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Anexo Procuração (0509772)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 1643 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD
Colaciono aos presentes autos expediente lavrado pela Diretoria
Executiva da OAM, ocasião em que manifestou sua anuência com a sublocação
pretendida do espaço do 13º andar do edifício sede deste Regional
(eventos 0509771, 0509772 e 0509774).
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/03/2019, às 09:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0509775 e o código CRC 48C4DF2B.

0000389-17.2019.6.02.8000

Informação 1643 (0509775)

0509775v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de março de 2019.
À COSEG,
Sr. Coordenador,
Da leitura dos autos observo que mais uma vez não foi cumprido o prazo estabelecido
para resposta do despacho que solicitou a revisão do TR acostado e as possíveis
implicações da instalação da lanchonete no Projeto de Incêndio e Pânico do prédio sede
deste Regional.
Dessa forma, por tratar-se de uma das prioridades da nova gestão, pleiteio que sejam
adotadas providências para o cumprimento das solicitações apontadas.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/03/2019, às 14:27, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0512210 e o código CRC 075107A9.

0000389-17.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0512210

0512210v1

SEI 0000389-17.2019.6.02.8000 / pg. 44

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de março de 2019.
Ciente.
Senhor Chefe,
Cumpre-me
mais uma vez, demonstrar-lhe o
descumprimento de prazo estabelecido para resposta de despacho
conforme informa o eminente Sec. de Administação. In verbis:
"Sr. Coordenador,
Da leitura dos autos observo que mais uma vez não foi
cumprido o prazo estabelecido para resposta do
despacho que solicitou a revisão do TR acostado e as
possíveis implicações da instalação da lanchonete no
Projeto de Incêndio e Pânico do prédio sede deste
Regional.
Dessa forma, por tratar-se de uma das prioridades da
nova gestão, pleiteio que sejam adotadas providências
para o cumprimento das solicitações apontadas."
Atenciosamente,

Nestas condições encareço vossas providências no
sentido de adotar medidas cabíveis para a efetização do pleito
pretendido e requestado esta seção.
Empós, venham-me conclusos estes autos, para conhecimento e
deliberações.
Atenciosamente;

Barbosa Filho
Coordenador
Documento assinado eletronicamente por ANTONIO FERREIRA BARBOSA FILHO,
Coordenador, em 12/03/2019, às 15:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Despacho COSEG 0512496
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0512496 e o código CRC 4C6A643A.

0000389-17.2019.6.02.8000

Despacho COSEG 0512496

0512496v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de março de 2019.

Ao engenheiro Erivaldo.
Atribuo estes autos a Vossa Senhoria, para como
representante da SMR na comissão coordenada pela COSEG e
que possui ainda a SEGEC e SAPEV, informe as providências
tomadas junto a OAM para a obtenção do habite-se e
aprovação do projeto de incêndio e pânico.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 13/03/2019, às 15:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0513307 e o código CRC EDEA7ED2.

0000389-17.2019.6.02.8000

Despacho SMR 0513307

0513307v1
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Ata ATA DE REUNIÃO (0513323)
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Ata ATA DE REUNIÃO (0513323)
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 1809 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Ao Sr. Secretário da Administração,
Conforme ATA DE REUNIÃO evento(0513323)
foram registradas as providências tomadas junto a OAM para
a obtenção do habite-se e aprovação do projeto de incêndio e
pânico, contemplando no LAY-OUT atualizado os estudos de
viabilidade da implantação da lanchonete no 13º andar
desta atual sede do TRE-AL.
Sendo as informações que disposmos, encamine-se
para conhecimento e prosseguimento.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 13/03/2019, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0513327 e o código CRC D5A35448.

0000389-17.2019.6.02.8000

Informação 1809 (0513327)

0513327v4

SEI 0000389-17.2019.6.02.8000 / pg. 50

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de março de 2019.
À SMR,
Sr. Chefe,
Ciente da Informação 1809, devolvo os autos para resposta dos Despachos GSAD
0506210, 0508728 e 0512210, quanto a revisão do TR acostado no evento 0502544.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/03/2019, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0513367 e o código CRC 6EB4B309.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 13 de março de 2019.

Aos servidores Erivaldo e Luciana.
Atribuo estes autos para Vossas Senhorias para
pleno atendimento ao despacho GSAD 0513367, devendo a
informação descrever TODOS os pontos requeridos pelo Sr.
Secretário de Administração.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 13/03/2019, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0513417 e o código CRC 8812EF88.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 1821 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Senhor Secretário,
Conforme foi planejado por esta unidade técnica (área de
arquitetura), encaminho anexo a conclusão do Asbuilt de leiaute das
instalações deste Regional nesta edificação da OAM, atualizada.
Portanto, agendado para ser entregue nesta data as plantas
físicas deste procedimento como também por via eletrônica ao Ilmo. Sr.
Tenente Coronel Germano, do Corpo de Bombeiro , para análise e demais
providências legais ao encaminhamento de habitese pendente.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 14/03/2019, às 10:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0513704 e o código CRC 2E16213D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 1876 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Informação de exclusão do evento (0513716 ) para atualização de
planta no 4º pavimento.
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 15/03/2019, às 10:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0514794 e o código CRC 0AFC2CC4.
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Informação 1876 (0514794)

0514794v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 1877 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR
Trata-se de cumprimento quanto a diligência de elaboração de
projeto de Asbuilt de leiaute por esta unidade técnica da arquitetura.
Informo que, concluído esta elaboração em data de 14/03/2019 foi
entregue em mãos ao Corpo de Bombeiro para análise prévia como também via
e-mail (anexo).
Resta aguadar análise prévia daquela coorporação para ajustes
e as devidas providnecias de praxe para o documento de Habite-se pendente.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDERLEY CAVALCANTE
BRÊDA, Analista Judiciário, em 15/03/2019, às 10:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0514808 e o código CRC 27BDF3EB.
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Informação 1877 (0514808)

0514808v2
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TRE-AL. SMR - Projeto OAM para o Corpo de Bombeiros - MDaemon Webmail

 
 
 
 
 



 TRE-AL. SMR - Projeto OAM para
o …

 De:
Data:
Para:
CC:

mais 

lucianabreda <lucianabreda@tre-al.jus.br>
15/03/2019 10:18 AM
<davidporfirio@gmail.com>
smr Mailing List <smr@tre-al.jus.br>, José Ricardo Araújo e Silva <josericardo@tre-al.jus.br>

Caro técnico do Corpo de Bombeiros,
(sr. David Porfírio P. da Silva)
Trata-se de pendência documental relativa ao Habite-se desta edificação onde está instalado a sede do TRE_AL.
Como pré requisito deverá ser feito análise do projeto pelo Corpo de Bombeiro.
Pois bem, para que seja sanado essa pendência foi elaborado um
engenharia e arquitetura do TRE-AL/SMR.

Asbuilt de Leiaute por esta unidade técnica da

Após visita em nossas instalações, na data de 14/03/2019, acompanhado pelo Ten. Cel. Germano, daquela
corporação, foi entregue um jogo de plantas arquitetônicas físicas (em mãos) e, na data de hoje encaminho anexo:
1. Projeto de incêndio elaborado pela empresa TPC
2. Projeto de Asbuilt de leiaute pelo TRE-AL
Portanto, aguardamos análise prévia por esta corporação para os demais procedimentos de praxe pendentes.
Atenciosamente,

Luciana Wanderley Cavalcante Breda
Ass.Tec.Especializada (arquiteta)
T R E -AL (Seção de Manutenção e Reparos)
82. 2122.7694 /7797

(Favor confirmar recebimento)

 3 Anexados
 AS BUILT OAM DE LEIAUTE - 2019.dwg (1943 kB)  
 Projeto de Incendio e pânico TPC.dwg (19785 kB)  
 Projeto TPC Incêndio As Built OAM.pdf (5087 kB)   

 Download arquivo zip (total ~ 26.187 MB)

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=F5HRHG7IDMK4L&View=BlankMessage&External=Yes&Number=1533&FolderId=9
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HIDRANTE DE RECALQUE

Significado
Proibido usar
elevador em
caso de

04

Forma e cor
Fundo: branca
Pictograma: preta
Faixa circular e barra
diametral: vermelhas

Nos locais de acesso aos elevadores comuns. Pode ser complementada pela mensagem
elevador", quando for o caso
do sentido (esqerda
ou direita) de uma
de

L = 2,0H

Comando
manual de
alarme
ou
bomba
de

21

acima da porta, para indicar o
seu acesso

Indica direita ou esquerda ,
descendo ou subindo.

de
de

Deve
vir
sempre
acompanhado
de
uma
mensagem
escrita,
designando o equipamento
acionado por aquele ponto

BOMBA
DE

Fundo: vermelha
Pistograma:
fotoluminescente

do sentido de fuga
no interior das escadas

16

local
alarme

Ponto de acionamento de
alarme de
ou bomba
ALARME
DE

Fundo: verde
Pictograma:
fotoluminescente

do
do

Alarme sonoro

20

13

14

Forma e cor

Significado

de

Extintor de

23

dos

O desenho indicativo deve ser
posicionado de acordo com o
sentido a ser sinalizado

7 - TAMPA DE FERRO FUNDIDO
8 - BRITA

retangular ou

25

Abrigo de
mangueira e
hidrante

30

para porta
corta-fogo

quadrado
Fundo: verde

19

pavimento

Mensagem
indicando
do pavimento,
pode se formar pela
de duas
placas (por exemplo:
+ SS =
se

no interior da escada
(patamar)

HIDRANTE DE PAREDE

do
abrigo
da
mangueira de
com ou
sem hidrante no seu interior

quadrado ou
retangular
Fundo: verde
Pictograma:
fotoluminescente

de
porta corta-fogo
temente fechada,
quando for o caso

da
constaninstalada

NBR 13434-2:2004

1.80

1.80

1.80

1

4.00
8.00
12.00
ALTURA DO TEXTO CONFORME NBR 13434

A QUE ELAS DEVEM RESISTIR
LAJE

5
2
4
3

1

1

DETECTOR

2

BASE DO DETECTOR

3
4
5

ELETRODUTO

1,80 m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Guarda

8 pav.

Min. 1,05 m

1,80 m

Acima da
Porta

0,80 m e 0,92 m

NBR 13434-1:2004
NBR 13434-1:2004

NBR 13434-1:2004
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ALTURA MIN 0,90 m E MAX. 1,35 m

SIRENE E ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA)

SUPORTE DO EXTINTOR

DEPOSITAR
MATERIAL

1,80m

0,20m

VISTA

ALTURA MIN 1,00 m E MAX. 1,60 m

EXTINTOR

5 pav.

ALVENARIA

PISO ACABADO

PISO ACABADO

1.00

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

2.00

2.70

1.30

6.53

0.65

1.30

2 pav.

CLIENTE

JAN/2014
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Ref. Figura 15 - NBR 9077
Escala
Livre

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de março de 2019.
À SMR,
Sr. Chefe,
Reitero a necessidade de manifestação desta SMR no caso em apreço. No ponto,
solicito a validação dos valores constantes na Minuta de Termo de Referência 0502544
nas matérias que importam em informação técnica, notadamente no tocante a: 1) área
disponível para sublocação; 2) consumo estimado de energia elétrica; e, 3) consumo
estimado de água potável.
No
mais,
solicito
que
sejam
esclarecidos
os
registros
eventos 0514808, 0514829 e 0514839, no que concerne às implicações
empreendimento na elaboração do projeto de incêndio e pânico noticiado.

de
do

Por ﬁm, destaco que tais providências devem ser adotadas até a próxima segundafeira, dia 1/4.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/03/2019, às 19:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0521092 e o código CRC 67C383BC.
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Despacho GSAD 0521092

0521092v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 2242 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR

Ao Sr. Secretário de Administração.
Em
atenção
ao
Despacho
GSAD 0521092,
em relação a validação dos valores constantes, ratiﬁcamos
que:
1) Área disponível para sublocação: 22,00 m²
2) Consumo estimado de energia elétrica(ao uso 8
horas/dia): 399 Kwh/mês
3) Consumo
refeição): 25 litros/dia

estimado

de

água

potável(por

Em
atenção
aos
registros
(0514808, 0514829 e 0514839),
esclarecemos
que
estas
informações se ﬁzeram constar nos autos deste processo, face
a ediﬁcação como um todo não dispor de Projeto de
Segurança Contra Incêndio e Emergência, cuja regularização
já tramita em processo SEI Nº 0010620-40.2018.6.02.8000, o
qual não impede que os referidos processos tenham
sequências independentes.
Sugerimos que sejam inseridas no Termo de
Referência (0502544), as Informações constantes no evento
(0506149).
Atenciosamente,

Informação 2242 (0521545)
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Documento assinado eletronicamente por ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA, Técnico
Judiciário, em 29/03/2019, às 13:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0521545 e o código CRC 44D07DBD.
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Informação 2242 (0521545)
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PROJETO BÁSICO
1. OBJETO

1.1. Constitui objeto da licitação a concessão onerosa do uso de dependência e bens destinados à
prestação de serviço de restaurante e lanchonete, localizado no Edifício Sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas – TRE/AL (A = 22,00m2).
2. OBJETIVO

2.1. Buscar uma melhor qualidade no serviço de alimentação, disponibilizando lanchonete aos
magistrados, servidores e usuários deste Regional.
2.2. Atender às exigências legais em vigor no que se refere à concessão de uso de área e a devida
contra prestação.
3. HABILITAÇÃO

3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em
se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos
de eleição de seus administradores;
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

a) Prova de regularidade junto à Fazenda Federal – Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos
a Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: CND - Certidão Negativa de Débito, emitida
pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou pela Secretaria da Receita Federal;

c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – Certidão de
Regularidade de FGTS -CRF,emitida pela Caixa Econômica Federal;

d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de ce rt idão ne gativa, n os t ermos do Art. 3º da Lei nº 12 . 440 , d e 7 de j ulho
de 2 011 (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas); e
e)

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante.

3.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
Anexo Minuta de TR (0522310)
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a) A empresa deverá apresentar atestado (s) de capacidade técnica, fornecido (s) por pessoa jurídica
de direito público ou privado que comprove (m) de forma satisfatória o desempenho de atividades com
características compatíveis com o objeto deste edital.

b) É facultada às empresas proponentes realizar vistoria nas instalações dos locais onde os serviços
serão executados.
b.1) O licitante que optar por realizar a visita técnica, acompanhado por servidor designado para esse
ﬁm, nos termos do modelo do Anexo II, deverá efetuar o agendamento previamente junto à Seção de
Manutenção e Reparos, por meio do telefone (82) 2122-7797 (SMR).
b.2) Para a vistoria, o licitante, ou seu representante, deverá estar devidamente identiﬁcado.

b.3) Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar declaração que não efetuou a
visita técnica, mas que concorda com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e, ainda,
que assume toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua
omissão na veriﬁcação das condições do local de execução do objeto da presente licitação, conforme
modelo constante no Anexo III.
3.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da
sede da licitante.
3.5. OUTROS DOCUMENTOS

a) Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a inexistência de vínculo dos
membros da contratada com este Tribunal,que evidencie a prática de nepotismo, conforme atesta o art.
2º, V, e art. 3º da Resolução 7/2005 e/ou art. 4º da Resolução 156/2012, ambas do CNJ;
b) Declaração em que ateste cumprir o prescrito no art. 27, V, da Lei nº 8.666/93.

c) Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a inexistência de fato
superveniente q u e im pe ç a a celeb raç ão p e la Administração, n os te rm os d o ar t . 32 , § 2 º
da Le i n º 8.666/93.
3.6. A DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ:
a) Estar em nome da licitante;

b) Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente. Nos casos omissos, o

(a) pregoeiro (a) considerará como prazo de validade o de 60 (sessenta) dias, contados da data de
expedição do respectivo documento, exceto a Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição
Previdenciária e a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União, ambas com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com o art. 2º, do
Decreto nº 6.106/2007;

c) Referir-se a apenas uma das ﬁliais ou apenas a matriz. Tal dispositivo não é válido para a Certidão
Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária, bem como a Certidão Conjunta Negativa
de Débitos relativos a Tributos Federais.
4. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS
Anexo Minuta de TR (0522310)
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a) O fornecimento dos lanches deverá ser efetuado de segunda a sexta-feira no horário de 11h às 19h
(segunda-feira a quinta-feira) e de 6h às 14h (sexta-feira).

b) A critério da Administração do Tribunal, o horário de atendimento poderá ser alterado, a ﬁm de
atender os casos excepcionais.

c) O cardápio para os lanches constantes no anexo I, poderá sofrer alterações levando-se em conta o
comportamento dos usuários, frente à alimentação servida.

d) Não será permitida a venda ou exposição de bebidas alcoólicas na lanchonete, sob pena de rescisão
imediata do contrato.

e) A licitante vencedora receberá as instalações, mediante contrato de concessão de uso, após serem as
mesmas vistoriadas pelas partes interessadas.
4.1. TABELA DE PREÇOS:

ITEM
01

LOCAL

TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL
DE
ALAGOAS – SEDE

LOTE I
ÁREA

13º Andar – 22,00
m²

VALOR MÍNIMO ESTIMADO
R$ 906,84

5. MODALIDADE DE LICITAÇÃO

5.1. Os serviços do objeto deste certame serão contratados através da modalidade licitatória Pregão,
tipo maior lance, instituída pela Lei nº 10.520/2002.
6. DO PAGAMENTO
6.1. A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação até o 5º dia útil de cada mês,
através de depósito bancário, na conta-corrente a ser indicada pelo Tribunal, devendo o comprovante
de depósito ser enviado ao Gestor do contrato para adoção das providências necessárias.
6.2. No primeiro e no último mês de vigência contratual, os valores da contraprestação serão rateados
com base na razão entre o número de dias de vigência do presente contrato e o número de dias
existentes no respectivo mês.
7. ENCARGOS SOCIAIS

À Concessionária caberá, ainda:

7.1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos
na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus
funcionários não manterão nenhum vínculo empregatício com este Regional.

Anexo Minuta de TR (0522310)
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7.2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação especíﬁca de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
funcionários no desempenho dos serviços;
7.3. Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências, obrigações e encargos necessários ao
cumprimento das imposições legais inerentes ao exercício das atividades ﬁnalísticas do objeto licitado;

7.4. A inadimplência da concessionária, com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários,
ﬁscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não transfere à Administração a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto desta licitação.
8. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA

a) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos,
contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços
executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com
este Regional;

b) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Poder Judiciário ou a terceiros
em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
c) Corrigir todas as imperfeições veriﬁcadas pela Fiscalização, na execução das atividades, no prazo
por esta determinada;
d) Efetuar, mensalmente, a contraprestação pactuada da forma e no prazo estipulado pela
Administração;
e) Equipar a lanchonete de maneira adequada à prestação dos serviços;

f) Dar início ao exercício das atividades na área no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos contados
da assinatura do contrato;
g) Manter a lanchonete funcionando exclusivamente dentro da área cujo uso é permitido;

h) Manter a área e ediﬁcações em perfeitas condições de segurança, conservação e limpeza, arcando
com as despesas para tanto necessárias;
i) Fornecer semanalmente os lanches de acordo com o cardápio apresentados na proposta, em
condições sadias, preparadas fora do Tribunal, com gêneros de primeira qualidade, ótima apresentação
e sabor agradável, dentro das exigências de higiene e técnicas culinárias;
j) Efetuar o transporte dos alimentos em recipientes adequados, devidamente tampados e isolados,
providenciar, por sua conta e risco, a conservação dos mesmos e, se for o caso, o estoque de alimentos e
de material necessários à sua atividade;

k) Retirar do local dos serviços, diariamente, lixo resultante de suas atividades, de acordo com as
normas ﬁxadas pelo órgão competente;

l) Encerrar, de imediato, qualquer atividade que esteja sendo exercida e que venha a ser proibida por
órgão competente;
m) Garantir adequadas condições para todos os empregados que estiverem prestando serviço neste
Regional, através de exames de saúde periódicos, utilizando para a execução dos serviços proﬁssionais
devidamente qualiﬁcados;
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n) Manter, por sua exclusiva conta, os funcionários em serviço, devidamente uniformizados, os quais
deverão apresentar-se permanentemente limpos e asseados, quer no aspecto pessoal, quer no vestiário
e calçado, substituindo-se imediatamente, por solicitação do Tribunal, aquele que não preencher esta
exigência. Todos os empregados deverão portar cartão de identiﬁcação, do qual deverá constar seu
nome e função.
o) Efetuar supervisão rigorosa do processo de higienização de bandejas, pratos, talheres e demais
utensílios, visando à garantia da sanidade microbiológica dos mesmos;

p) Apresentar, quando da assinatura do contrato, relação nominal, com respectiva identiﬁcação e
qualiﬁcação dos empregados que serão utilizados na execução dos serviços. Qualquer eventual
substituição, exclusão ou inclusão deverá ser notiﬁcada ao gestor do contrato;
q) Manter ﬁxado em local visível o cardápio da lanchonete e tabela de preços de todos os itens
encontrados na relação;

r) Afastar, de imediato, qualquer pessoa a ela vinculada que pratique ato inadequado, bem como
descumpra as normas e/ou instruções de que trata este instrumento;
s) Desocupar, de imediato, a área licitada, restituindo-a em perfeitas condições de uso, quando ﬁndo,
dissolvido ou rescindido o contrato;

t) Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualiﬁcação exigidas
para a contratação;

u) Permitir o acesso dos representantes deste Tribunal, sem prévia comunicação, nos locais de
preparo e acondicionamento dos alimentos, sendo para tal exigida apenas a devida identiﬁcação do
agente (em regra, o gestor do contrato);
v) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL não aceitará, sob nenhum pretexto, a
transferência de responsabilidade da Concessionária para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos
ou quaisquer outros.
w) A inadimplência da Concessionária, com referência aos encargos trabalhistas, previdenciários,
ﬁscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não transfere à Administração a
responsabilidade por pagamento, nem poderá onerar o objeto desta licitação.

x)
A Concessionária fornecerá uniforme completo aos seus empregados, mantendo-os
permanentemente limpos e asseados, tanto no aspecto físico dos funcionários, como no que diz respeito
a vestuário e calçado, substituindo imediatamente, por solicitação do Tribunal, aquele que não
preencher essa exigência.
y) A Concessionária obrigar-se-á a pagar os tributos e as contas de serviços públicos que venham a
incidir sobre o espaço cedido, tais como energia elétrica, água e taxa da coleta de lixo. Considerando
que não é possível a instalação de medidores individuais para aferir o consumo de energia elétrica e de
água potável do espaço cedido, o valor a ser cobrado para tais despesas será por estimativa, com base
nos seguintes critérios:
y.1) O valor equivalente ao consumo de energia elétrica para o lote I, Sede do Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, foi estimado mediante estudo feito pela Seção de Manutenção e Reparos e equivale à 399 kWh/
mês;

y.2) O valor equivalente ao consumo de água potável para o lote I, Sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, foi estimado mediante estudo feito pela Seção de Manutenção e Reparos e equivale à 25,00 L/dia;
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y.3) Havendo cobrança de taxa de coleta de lixo pelo Município de Maceió, a Concessionária terá a
obrigação de pagar a quantia proporcional à área efetivamente ocupada.
9. OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE

a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do ajuste, inclusive permitir o livre
acesso dos funcionários da Concessionária à dependência enfocada no subitem 1.1, do objeto;

b) Atestar a execução do objeto por meio do gestor do contrato e acompanhar efetivamente a
contraprestação da Concessionária, fazendo juntar ao processo os documentos necessários à sua
comprovação;
c) Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas as obrigações
contratuais;

d) Emitir ordem de serviço para início das atividades da Concessionária, após a assinatura do
contrato;
e) Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato.
10. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

10.1. O objeto licitado será acompanhado e ﬁscalizado por servidor do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas – TRE/AL especialmente designado pela autoridade competente, que terá seu substituto legal,
cabendo-lhes as atribuições e responsabilidades do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, os quais serão
auxiliados, ou não, por empresa terceirizada a ser contratada.
10.2. Caberá ao Fiscal do contrato:

a) Emitir a ordem de serviço do objeto contratual;

b) Veriﬁcar a execução do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;

c) Atestar e encaminhar as notas ﬁscais ao setor competente para autorizar os pagamentos;

d) Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato, determinando as
providências necessárias à correção das falhas ou defeitos observados;

e) Dar imediata ciência aos seus superiores e ao órgão de controle, dos incidentes e ocorrências da
execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a rescisão contratual;
f)

Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da execução do contrato.

10.3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da ﬁscalização deverão ser
solicitadas pelo ﬁscal à autoridade competente, para a adoção das medidas que julgar necessárias.

10.4. A ﬁscalização será exercida pelo Contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica
corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratante se reserva o
direito de rejeitar a execução do objeto contratual prestado, se em desacordo com os termos do edital.
10.5. Caberá ao Gestor do contrato:

a) Prorrogar o Contrato junto à Autoridade Competente (ou às instâncias competentes), que deve ser
providenciada antes de seu término, reunindo as justiﬁcativas competentes;
b) Comunicar a abertura de nova licitação à área competente, antes de ﬁndo o estoque de bens e/ou a
prestação de serviços e com antecedência razoável;
c) Acompanhar o pagamento de Faturas/Notas Fiscais;
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d) Comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na execução contratual, que
tenham implicações na atestação;

e) Comunicar as irregularidades encontradas: situações que se mostrem desconformes com o Edital
ou Contrato e com a Lei;

f) Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteração de condição contratual deve ser
submetida ao superior hierárquico, acompanhada das justiﬁcativas pertinentes;
g) Cuidar das alterações de interesse da Concessionária, que deverão ser por ela formalizadas e
devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de pedido de reequilíbrio econômicoﬁnanceiro ou repactuação. No caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o fato
impeditivo da execução, o qual, por sua vez, deverá corresponder àqueles previstos no parágrafo
primeiro do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterações;
h) Elaborar ou solicitar justiﬁcativa técnica, quando couber, com vistas à alteração unilateral do
Contrato pela Administração;

i) Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder, responsabilizando-se por
tais informações, inclusive sempre quando cobradas/solicitadas;
j) Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua prorrogação, nos termos
da Lei;
l) Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas, administrativas ou
jurídicas;
m) Documentar nos autos todos os fatos dignos denota;

n) Deﬂagrar e conduzir os procedimentos de ﬁnalização da Concessionária, com base nos termos
Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cláusulas por culpa da Concessionária,
acionando as instâncias superiores e/ou os Órgãos Públicos competentes quando o fato exigir.
10.6. Designação de gestor/ﬁscal:

10.6.1.
Fica designado o ( a ) s e r v i d o r ( a )
, lotado(a) no
,
matrícula
, e, em sua ausência, o seu substituto legal, (quando houver) para, nessa ordem,
exercerem a gestão/ﬁscalização do contrato, devendo o mesmo representar este Tribunal perante a
contratada e zelar pela boa execução do objeto pactuado, nas atividades de gestão, ﬁscalização e
controle constantes na Resolução nº 15.787/2017.
11. DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE

11.1. A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura, podendo, a
critério do Contratante, mediante aditivo, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até, no
máximo, 60 (sessenta) meses, nos moldes do art. 57, II da Lei 8.666/93.

11.2. Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser reajustado,
alcançando a data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA acumulado no período, a
requerimento da contratada, e caso se veriﬁque hipótese legal que autorize reajustamento.

11.3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não
possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação
então em vigor.
11.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oﬁcial,
para reajustamento do preço do valor remanescente.
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12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ﬁcará impedida de licitar e contratar com a União,
Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada do SICAF, ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da mesma Lei, pelo prazo de até 05 (cinco)
anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais penalidades previstas na Lei nº
8.666/93, a licitante que:
12.1.1.

não celebrar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua proposta;

12.1.3.

ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

12.1.2.
12.1.4.
12.1.5.
12.1.6.

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
não mantiver a proposta;

falhar ou fraudar a execução do Contrato; e

comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude ﬁscal.

12.2. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa e resguardados os procedimentos legais pertinentes,
aplicar as seguintes sanções:
12.2.1.
12.2.2.

advertência;
multa;

12.2.3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia
Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União
12.2.4.

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

12.3. As sanções previstas nos subitens 12.2.1, 12.2.3 e 12.2.4 deste instrumento poderão ser aplicadas
cumulativamente com a sanção de multa.

12.4. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas de
licitação ou dos contratos celebrados.

12.5. A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade competente, nos
seguintes percentuais e hipóteses:

12.5.1. 0,33% ( t r i n t a e t r ê s c e n t é s i m o s p o r c e n t o ) p o r di a , p e l o a t r a s o , n a e n t r e g a d e
m a t e r i a l o u execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até
o limite de 9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso;
12.5.2. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de material ou
execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, em caráter excepcional e a critério do órgão ou entidade interessada, quando o atraso
ultrapassar 30 (trinta) dias;

12.5.3. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o valor total do
contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 5º do
supracitado Decreto;
12.5.4. 15% (quinze por cento) pela recusa injustiﬁcada em assinar o contrato ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente o material ou em concluir o
serviço, calculados sobre o valor correspondente à parte inadimplente;
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12.5.5. 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do contrato ou da
Nota de Empenho; e
12.5.6. 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto quanto ao
prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho.

12.6. A multa apenas será executada após regular processo administrativo, facultada a defesa prévia
da licitante ou contratada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notiﬁcação.

12.7. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte
ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execução de serviços, se dia de expediente
normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte.
12.8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que
assegurará à Conceionária o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº
8.666, de 1993.
13. GENERALIDADES

13.1 O CNPJ do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL é 06.015.041/0001-38.
Maceió, XX de XXXXXXX de 2019

_______________________________________________
NOME
Responsável
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ANEXO I

SUGESTÃO DO CARDÁPIO
LANCHONETE
Itens sugeridos para disponibilização nos balcões:
1. Sucos de polpa;

2. Sucos prontos de caixinha;
3. Refrigerantes;

4. Salada de frutas (pré-preparada);

5. Salgados de forno (coxinha, pastel, folhado, etc);
6. Sanduíche natural;

7. Sanduíche misto quente;
8. Torta salgada;

9. Bolos de café;

10. Bolos com cobertura;

11. Almoço em porção individual congelada;
12. Açaí na tigela;
13. Tapioca;

14. Docinhos (brigadeiro / surpresa de uva);
15. Frutas in natura;
16. Água de Coco;
17. Sopas;

18. Pão de queijo (tradicional e mineiro);
19. Saladas para almoço.
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ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA (FACULTATIVA)
Eu,
(Representante Legal devidamente qualiﬁcado) da
empresa
, DECLARO, para os devidos ﬁns, que visitei o local
onde será executado o objeto do Pregão nº xxx/2019, tendo tomado conhecimento de todas as
peculiaridades e características do local, inclusive, das possíveis diﬁculdades que possam onerar
futuramente nossa empresa na execução do mesmo.

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX.

NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)
CPF nº:
RG nº:
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA (OBRIGATÓRIA SE NÃO REALIZAR A
VISITA)
Eu,

(Representante Legal devidamente qualiﬁcado) da empresa
, DECLARO, para os devidos ﬁns, que NÃO visitei o local onde será
realizado o objeto do Pregão nº xxx/2019, por opção própria, assumindo, assim, que tenho total
conhecimento acerca da estrutura física do local, e CONCORDO com todas as condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela
ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da omissão na veriﬁcação das condições do local de
execução do objeto do certame.

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX.

NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)
CPF nº:
RG nº:
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de abril de 2019.
À Diretoria-Geral,
Sr. Diretor-Geral,
Trata-se de procedimento que tem por ﬁnalidade a execução dos estudos necessários
a para constatação da viabilidade da instalação de lanchonete no Edifício Sede do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL.
Colaciono a versão ﬁnal do Termo de Referência em questão, para que o presente feito
tenha continuidade. Acrescento que integra o referido TR o Anexo 0522314,
documento a ser endereçado pelo vencedor do certame à Vigilância Sanitária para
obtenção do respectivo alvará.
Dessa forma, ante o exposto na Informação 2242 (evento 0521545) da SMR,
considerando a possibilidade de dar seguimento ao presente procedimento
independentemente das providências a serem adotadas nos autos que tratam da
elaboração do Projeto de Segurança Contra Incêndio e Emergência, evoluo o feito à
consideração superior de V. Sa., tendo em vista que o TR foi elaborado nesta SAD.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/04/2019, às 20:23, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0522323 e o código CRC C5F3B349.
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DESPACHO

Maceió, 03 de abril de 2019.

Considerando o Despacho GSAD 0522323, do Sr,
Secretário da Administração, faço encaminhar os presentes
autos à Assessoria Jurídica desta Direção-Geral, com a
solicitação de emissão de manifestação acerca da competência
para a aprovação do Termo de Referência anexado sob o
protocolo 0522310.
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
03/04/2019, às 14:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0523741 e o código CRC 739D7A88.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0000389-17.2019.6.02.8000
: PRESIDÊNCIA
: COMPETÊNCIA PARA APROVAÇÃO DE PROJETO BÁSICO - CONSULTA

Parecer nº 634 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
Senhor Diretor-Geral,
Nesta Assessoria Jurídica os presentes autos, por
força do Despacho GDG 0523741, solicitando emissão de
manifestação acerca da competência para a aprovação do
Projeto Básico anexado sob o protocolo 0522310, que visa à
concessão onerosa do uso de dependência e bens destinados
à prestação de serviço de restaurante e lanchonete, localizado
no edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas –
TRE/AL (A = 22,00m2 ).
Inicialmente, temos que o referido Projeto Básico
foi elaborado no âmbito da Secretaria de Administração, como
se
pode
ver
pela
consulta
ao
trâmite
deste
procedimento, envolvendo as unidades SMR, SAPEV, COSEG
e GSAD, embora não haja assinatura do responsável por
sua elaboração, nem indicação da exata unidade que o
confeccionou.
Sobre aprovação de Termos de Referência ou
Projetos Básicos, vejamos o que diz o Regulamento da
Secretaria do TRE/AL CONSOLIDADO em 02/04/2019:

"Seção II - Dos Secretários em Geral
Art. 111 - Aos Secretários em geral
incumbe:
(...)
VI – aprovar os projetos básicos e os
termos de referência desenvolvidos no
âmbito das suas respectivas Secretarias"
(grifo nosso)
Por sua vez, a Resolução TRE/AL nº 15.787/2017,
de 15 de fevereiro de 2017, que dispôs sobre as normas de
contratação no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas e deu outras providências, assim prevê:

"Art. 5º. O pedido de contratação será
dirigido pelo requisitante à Secretaria de
Administração,
que,
veriﬁcada
sua
conformidade com os critérios de
planejamento e necessidade, determinará
seu prosseguimento, encaminhando-o, se
for o caso, à unidade técnica.
§ 1º. O pedido de contratação, visando à
composição do projeto básico, ou termo
de referência, ou mesmo à instrução da
compra, deverá apresentar minuciosa
descrição do objeto, estar devidamente
motivado,
com
justiﬁcativa
da
necessidade e do quantitativo solicitado,
incluindo
eventuais
restrições
relacionadas à segurança, economia,
padronização,
desempenho,
sustentabilidade, ergonomia, condições
de fornecimento, marca ou características
exclusivas, entre outras, desde que não
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comprometam, restrinjam ou frustrem o
caráter competitivo ou estabeleçam
preferências, distinções ou tratamento
diferençado.
(...)
Art. 6º. A unidade técnica ou equivalente
que receber a solicitação, apreciará a
especiﬁcação dos bens ou serviços a
serem
contratados,
promovendo
a
formalização e complementação para
encaminhamento à contratação, podendo
requerer ao requisitante eventuais ajustes
ou esclarecimentos.
Parágrafo
único.
Concluída
a
formalização,
a
solicitação
será
encaminhada ao titular da Secretaria de
Administração para decidir sobre o
andamento da contratação.
Art. 7º. A Secretaria de Administração
avaliará a oportunidade e conveniência da
solicitação, analisando a viabilidade legal,
técnica, econômica, social e ambiental,
observando os aspectos relativos à
sustentabilidade, quando for o caso, bem
c o mo deverá aprovar – ou solicitar que
sejam retiﬁcadas – as especiﬁcações,
documentos e justiﬁcativas apresentados,
encaminhando-a após esta análise à
Direção-Geral, para, aquiescendo com o
pedido, encaminhá-lo à Coordenadoria de
Material e Patrimônio." (grifo nosso)
Pelo exposto, sem maiores rodeios, considerando
os fatos constantes dos autos, parece não haver dúvidas de
que competência para a aprovação do documento anexado no
evento 0522310 seria do Senhor Secretário de Administração.
À consideração superior.
Cláudia Ramalho
no exercício da AJ-DG
Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 03/04/2019, às 15:01, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0523824 e o código CRC AE806C86.
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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 abril de 2019.
Trata-se de procedimento voltado à licitação, com vistas
à concessão onerosa do uso de dependência e bens destinados à
prestação de serviço de restaurante e lanchonete, localizado no
edifício-sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL (A =
22,00m2 ).
O respectivo Projeto Básico foi confeccionado pela
Secretaria da Administração e encaminhado para esta Diretoria, na
forma do Despacho GSAD 0522323.
Com vistas a obtenção de maiores esclarecimentos
quanto à competência para a aprovação do Projeto Básico/Termo de
Referência, esta Diretoria-Geral fez encamihar os autos à Assessoria
Jurídica, a qual emitiu o Parecer 634 (0523824), onde conclui pela
competência do Sr. Secretário da Administração para a aprovação
do documento anexado no evento 0522310.
Dessa forma, determino o retorno dos presentes auto à
Secretaria da Administração com vistas à aprovação do Projeto
Básico anexado sob o protocolo nº 0522310.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
04/04/2019, às 10:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0523916 e o código CRC EB92B2C8.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de abril de 2019.

À Diretoria-Geral,
Senhor Diretor-Geral,
Pontuo que, em que pese o teor do Parecer 634
(evento 0523824), entendo não ser o Texto Normativo ali
indicado aplicável à situação tratada nestes autos. Isso porque
o Termo de Referência em questão foi elaborado no Gabinete
desta Secretaria, sob a supervisão deste subscritor, de modo
que aprovar tal minuta, sob minha ótica, consistiria em
violação ao princípio da segregação de funções.
Assim, salvo melhor juízo, avalio que atuar na fase
de desenvolvimento e, posteriormente, aprovar o documento
criado feriria normas de controle interno da Administração
Pública.
Desse modo, com a devida vênia, solicito que seja
reconsiderada a determinação constante no Despacho GDG
0523916.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/04/2019, às 16:21, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0525089 e o código CRC B56B2C21.

0000389-17.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0525089

0525089v1

SEI 0000389-17.2019.6.02.8000 / pg. 103

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1. Constitui objeto da licitação a concessão onerosa do uso de dependência e
bens destinados à prestação de serviço de restaurante e lanchonete,
localizado no Edifício Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL
(A = 22,00m2).
2. OBJETIVO
1. Buscar uma melhor qualidade no serviço de alimentação, disponibilizando
lanchonete aos magistrados, servidores e usuários deste Regional.
2. Atender às exigências legais em vigor no que se refere à concessão de uso
de área e a devida contra prestação.
3. HABILITAÇÃO
1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor,
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e,
no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de
eleição de seus administradores;
3. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício;
4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização
para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
1. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal – Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;
2. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: CND - Certidão
Negativa de Débito, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS ou pela Secretaria da Receita Federal;
3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – Certidão de Regularidade de FGTS -CRF,emitida pela Caixa
Econômica Federal;
4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do
Art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011 (Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas); e
5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do
domicílio ou sede da licitante.
3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
1. A empresa deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica,
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado que
comprove(m) de forma satisfatória o desempenho de atividades com
características compatíveis com o objeto deste edital.
2. É facultada às empresas proponentes realizar vistoria nas instalações
dos locais onde os serviços serão executados.
3. O licitante que optar por realizar a visita técnica, acompanhado por
servidor designado para esse ﬁm, nos termos do modelo do Anexo
II, deverá efetuar o agendamento previamente junto à Seção de
Manutenção e Reparos, por meio do telefone (82) 2122-7797 (SMR).
4. Para a vistoria, o licitante, ou seu representante, deverá estar
devidamente identificado.
5. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar
declaração que não efetuou a visita técnica, mas que concorda com
todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e, ainda, que
assume toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais
prejuízos em virtude de sua omissão na veriﬁcação das condições do
local de execução do objeto da presente licitação, conforme modelo
constante no Anexo III.
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4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da licitante.
5. OUTROS DOCUMENTOS
1. Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a
inexistência de vínculo dos membros da contratada com este
Tribunal,que evidencie a prática de nepotismo, conforme atesta o art.
2º, V, e art. 3º da Resolução 7/2005 e/ou art. 4º da Resolução
156/2012, ambas do CNJ;
2. Declaração em que ateste cumprir o prescrito no art. 27, V, da Lei nº
8.666/93.
3. Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a
inexistência de fato superveniente que impeça a celebração pela
Administração, nos termos do art. 32, §2º da Lei nº 8.666/93.
4. Alvará Sanitário.
6. A DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ:
1. Estar em nome da licitante;
2. Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor
competente. Nos casos omissos, o(a) pregoeiro(a) considerará como
prazo de validade o de 60 (sessenta) dias, contados da data de
expedição do respectivo documento, exceto a Certidão Negativa de
Débitos atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, ambas com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, de
acordo com o art. 2º, do Decreto nº 6.106/2007;
3. Referir-se a apenas uma das ﬁliais ou apenas a matriz. Tal dispositivo
não é válido para a Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição
Previdenciária, bem como a Certidão Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais.
4. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS
1. O fornecimento dos lanches deverá ser efetuado de segunda a sexta-feira
no horário de 11h às 19h (segunda-feira a quinta-feira) e de 6h às 14h
(sexta-feira).
2. A critério da Administração do Tribunal, o horário de atendimento poderá ser
alterado, a fim de atender os casos excepcionais.
3. O cardápio para os lanches constantes no anexo I, poderá sofrer alterações
levando-se em conta o comportamento dos usuários, frente à alimentação
servida.
4. Não será permitida a venda ou exposição de bebidas alcoólicas na
lanchonete, sob pena de rescisão imediata do contrato.
5. A licitante vencedora receberá as instalações, mediante contrato de
concessão de uso, após serem as mesmas vistoriadas pelas partes
interessadas.
5. TABELA DE PREÇOS:
LOTE I

1.
1.

ITEM LOCAL
ÁREA
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 13º Andar 01
ALAGOAS - SEDE
22,00m²

VALOR MÍNIMO ESTIMADO
R$ 906,84 (novecentos e seis reais e
oitenta e quatro centavos)

6. MODALIDADE DE LICITAÇÃO
1. Os serviços do objeto deste certame serão contratados através da
modalidade licitatória Pregão, tipo maior lance, instituída pela Lei nº
10.520/2002.
7. DO PAGAMENTO
1. A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação até o 5º
dia útil de cada mês, através de depósito bancário, na conta-corrente a ser
indicada pelo Tribunal, devendo o comprovante de depósito ser enviado ao
Gestor do contrato para adoção das providências necessárias.
2. No primeiro e no último mês de vigência contratual, os valores da
contraprestação serão rateados com base na razão entre o número de dias
de vigência do presente contrato e o número de dias existentes no
respectivo mês.
8. ENCARGOS SOCIAIS
1. À Concessionária caberá, ainda:
1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e
obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus
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funcionários não manterão nenhum vínculo empregatício com este
Regional.
2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislação especíﬁca de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
funcionários no desempenho dos serviços;
3. Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências,
obrigações e encargos necessários ao cumprimento das imposições
legais inerentes ao exercício das atividades finalísticas do objeto licitado;
4. A inadimplência da concessionária, com referência aos encargos
trabalhistas, previdenciários, ﬁscais e comerciais, resultantes da
execução
do
contrato, não
transfere à Administração
a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto
desta licitação.
9. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
1. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de
acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que
forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados,
uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com este
Regional;
2. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Poder
Judiciário ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa,
sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações
contratuais ou legais a que estiver sujeita;
3. Corrigir todas as imperfeições veriﬁcadas pela Fiscalização, na execução das
atividades, no prazo por esta determinada;
4. Efetuar, mensalmente, a contraprestação pactuada da forma e no prazo
estipulado pela Administração;
5. Equipar a lanchonete de maneira adequada à prestação dos serviços;
6. Dar início ao exercício das atividades na área no prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos contados da assinatura do contrato;
7. Manter a lanchonete funcionando exclusivamente dentro da área cujo uso é
permitido;
8. Manter a área e ediﬁcações em perfeitas condições de segurança,
conservação e limpeza, arcando com as despesas para tanto necessárias;
9. Fornecer semanalmente os lanches de acordo com o cardápio apresentados
na proposta, em condições sadias, preparadas fora do Tribunal, com
gêneros de primeira qualidade, ótima apresentação e sabor agradável, dentro
das exigências de higiene e técnicas culinárias;
10. Efetuar o transporte dos alimentos em recipientes adequados, devidamente
tampados e isolados, providenciar, por sua conta e risco, a conservação dos
mesmos e, se for o caso, o estoque de alimentos e de material necessários à
sua atividade;
11. Retirar do local dos serviços, diariamente, lixo resultante de suas atividades,
de acordo com as normas fixadas pelo órgão competente;
12. Encerrar, de imediato, qualquer atividade que esteja sendo exercida e que
venha a ser proibida por órgão competente;
13. Garantir adequadas condições para todos os empregados que estiverem
prestando serviço neste Regional, através de exames de saúde periódicos,
utilizando para a execução dos serviços proﬁssionais devidamente
qualificados;
14. Manter, por sua exclusiva conta, os funcionários em serviço, devidamente
uniformizados, os quais deverão apresentar-se permanentemente limpos e
asseados, quer no aspecto pessoal, quer no vestiário e calçado,
substituindo-se imediatamente, por solicitação do Tribunal, aquele que não
preencher esta exigência. Todos os empregados deverão portar cartão de
identificação, do qual deverá constar seu nome e função.
15. Efetuar supervisão rigorosa do processo de higienização de bandejas,
pratos, talheres e demais utensílios, visando à garantia da sanidade
microbiológica dos mesmos;
16. Apresentar, quando da assinatura do contrato, relação nominal, com
respectiva identiﬁcação e qualiﬁcação dos empregados que serão utilizados
na execução dos serviços. Qualquer eventual substituição, exclusão ou
inclusão deverá ser notificada ao gestor do contrato;
17. Manter ﬁxado em local visível o cardápio da lanchonete e tabela de preços de
todos os itens encontrados na relação;
18. Afastar, de imediato, qualquer pessoa a ela vinculada que pratique ato
inadequado, bem como descumpra as normas e/ou instruções de que trata
este instrumento;
19. Desocupar, de imediato, a área licitada, restituindo-a em perfeitas condições
de uso, quando findo, dissolvido ou rescindido o contrato;
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20. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e
qualificação exigidas para a contratação;
21. Permitir o acesso dos representantes deste Tribunal, sem prévia
comunicação, nos locais de preparo e acondicionamento dos alimentos,
sendo para tal exigida apenas a devida identiﬁcação do agente (em regra, o
gestor do contrato);
22. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL não aceitará, sob nenhum
pretexto, a transferência de responsabilidade da Concessionária para outras
entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
23. A inadimplência da Concessionária, com referência aos encargos trabalhistas,
previdenciários, ﬁscais e comerciais, resultantes da execução do contrato,
não transfere à Administração a responsabilidade por pagamento, nem
poderá onerar o objeto desta licitação.
24. A Concessionária fornecerá uniforme completo aos seus empregados,
mantendo-os permanentemente limpos e asseados, tanto no aspecto físico
dos funcionários, como no que diz respeito a vestuário e calçado,
substituindo imediatamente, por solicitação do Tribunal, aquele que não
preencher essa exigência.
25. A Concessionária obrigar-se-á a pagar os tributos e as contas de serviços
públicos que venham a incidir sobre o espaço cedido, tais como energia
elétrica, água e taxa da coleta de lixo. Considerando que não é possível a
instalação de medidores individuais para aferir o consumo de energia elétrica
e de água potável do espaço cedido, o valor a ser cobrado para tais
despesas será por estimativa, com base nos seguintes critérios:
1. O valor equivalente ao consumo de energia elétrica para o lote I, Sede
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, foi estimado mediante estudo
feito pela Seção de Manutenção e Reparos e equivale à 399 kWh/mês;
2. O valor equivalente ao consumo de água potável para o lote I, Sede do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, foi estimado mediante estudo
feito pela Seção de Manutenção e Reparos e equivale à 25,00 L/dia;
3. Havendo cobrança de taxa de coleta de lixo pelo Município de Maceió, a
Concessionária terá a obrigação de pagar a quantia proporcional à área
efetivamente ocupada.
10. OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
1. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do ajuste,
inclusive permitir o livre acesso dos funcionários da Concessionária à
dependência enfocada no subitem 1.1, do objeto;
2. Atestar a execução do objeto por meio do gestor do contrato e acompanhar
efetivamente a contraprestação da Concessionária, fazendo juntar ao
processo os documentos necessários à sua comprovação;
3. Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que
atendidas as obrigações contratuais;
4. Emitir ordem de serviço para início das atividades da Concessionária, após a
assinatura do contrato;
5. Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato.
11. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
1. O objeto licitado será acompanhado e ﬁscalizado por servidor do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL especialmente designado pela
autoridade competente, que terá seu substituto legal, cabendo-lhes as
atribuições e responsabilidades do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, os quais
serão auxiliados, ou não, por empresa terceirizada a ser contratada.
2. Caberá ao Fiscal do contrato:
1. Emitir a ordem de serviço do objeto contratual;
2. Veriﬁcar a execução do objeto contratual, visando garantir a qualidade
desejada;
3. Atestar e encaminhar as notas ﬁscais ao setor competente para
autorizar os pagamentos;
4. Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do
contrato, determinando as providências necessárias à correção das
falhas ou defeitos observados;
5. Dar imediata ciência aos seus superiores e ao órgão de controle, dos
incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a
imposição de sanções ou a rescisão contratual;
6. Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a
regularidade da execução do contrato.
3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da ﬁscalização
deverão ser solicitadas pelo ﬁscal à autoridade competente, para a adoção
das medidas que julgar necessárias.
4. A ﬁscalização será exercida pelo Contratante e não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do
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Poder Público ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratante se reserva o
direito de rejeitar a execução do objeto contratual prestado, se em
desacordo com os termos do edital.
5. Caberá ao Gestor do contrato:
1. Prorrogar o Contrato junto à Autoridade Competente (ou às instâncias
competentes), que deve ser providenciada antes de seu término,
reunindo as justificativas competentes;
2. Comunicar a abertura de nova licitação à área competente, antes de
ﬁndo o estoque de bens e/ou a prestação de serviços e com
antecedência razoável;
3. Acompanhar o pagamento de Faturas/Notas Fiscais;
4. Comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados
na execução contratual, que tenham implicações na atestação;
5. Comunicar as irregularidades encontradas: situações que se mostrem
desconformes com o Edital ou Contrato e com a Lei;
6. Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteração de
condição contratual deve ser submetida ao superior hierárquico,
acompanhada das justificativas pertinentes;
7. Cuidar das alterações de interesse da Concessionária, que deverão ser
por ela formalizadas e devidamente fundamentadas, principalmente em
se tratando de pedido de reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro ou
repactuação. No caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser
comprovado o fato impeditivo da execução, o qual, por sua vez, deverá
corresponder àqueles previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da
Lei 8.666/93 e alterações;
8. Elaborar ou solicitar justiﬁcativa técnica, quando couber, com vistas à
alteração unilateral do Contrato pela Administração;
9. Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste
Poder, responsabilizando-se por tais informações, inclusive sempre
quando cobradas/solicitadas;
10. Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da
sua prorrogação, nos termos da Lei;
11. Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas
técnicas, administrativas ou jurídicas;
12. Documentar nos autos todos os fatos dignos denota;
13. Deﬂagrar e conduzir os procedimentos de ﬁnalização da
Concessionária, com base nos termos Contratuais, sempre que houver
descumprimento de suas cláusulas por culpa da Concessionária,
acionando as instâncias superiores e/ou os Órgãos Públicos
competentes quando o fato exigir.
6. Designação de gestor/fiscal:
1. Fica
designado
o(a)
servidor(a)________________________________,
lotado(a) no(a) _________________________________, matrícula ___________,
e, em sua ausência, o seu substituto legal, (quando houver) para, nessa
ordem, exercerem a gestão/ﬁscalização do contrato, devendo o mesmo
representar este Tribunal perante a contratada e zelar pela boa
execução do objeto pactuado, nas atividades de gestão, ﬁscalização e
controle constantes na Resolução nº 15.787/2017.
12. DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
1. A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua
assinatura, podendo, a critério do Contratante, mediante aditivo, ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até, no máximo, 60 (sessenta)
meses, nos moldes do art. 57, II da Lei 8.666/93.
2. Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, o seu valor
poderá ser reajustado, alcançando a data de formulação da proposta e
aplicando-se o índice IPCA acumulado no período, a requerimento da
contratada, e caso se verifique hipótese legal que autorize reajustamento.
3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o
que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ﬁcará impedida de licitar e
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será
descredenciada do SICAF, ou dos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da mesma Lei, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital
e das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, a licitante que:
1. não celebrar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de
validade de sua proposta;
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2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
14.

2. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame;
3. ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
4. não mantiver a proposta;
5. falhar ou fraudar a execução do Contrato; e
6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela
inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a
prévia defesa e resguardados os procedimentos legais pertinentes, aplicar as
seguintes sanções:
1. advertência;
2. multa;
3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pela União
4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública.
As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.3 e 13.2.4 deste instrumento
poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção de multa.
A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não
cumprimento das normas de licitação ou dos contratos celebrados.
A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade
competente, nos seguintes percentuais e hipóteses:
1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na
entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o valor
correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%,
correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso;
2. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na
entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o
primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, em caráter excepcional e a critério do órgão ou entidade
interessada, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
3. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega,
calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho, sem
prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 5º do
supracitado Decreto;
4. 15% (quinze por cento) pela recusa injustiﬁcada em assinar o contrato
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, em entregar
total ou parcialmente o material ou em concluir o serviço, calculados
sobre o valor correspondente à parte inadimplente;
5. 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o
valor total do contrato ou da Nota de Empenho; e
6. 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do
contrato, exceto quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor
total do contrato ou da Nota de Empenho.
A multa apenas será executada após regular processo administrativo,
facultada a defesa prévia da licitante ou contratada, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a contar do recebimento da notificação.
O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a
partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material ou
execução de serviços, se dia de expediente normal no órgão ou entidade
interessada, ou do primeiro dia útil seguinte.
A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará à Conceionária o contraditório e a ampla
defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

GENERALIDADES
1. O CNPJ do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL é
06.015.041/0001-38.

ANEXO I

SUGESTÃO DO CARDÁPIO LANCHONETE

Itens sugeridos para disponibilização nos balcões:
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1. Sucos de polpa;
2. Sucos prontos de caixinha;
3. Refrigerantes;
4. Salada de frutas (pré-preparada);
5. Salgados de forno (coxinha, pastel, folhado, etc);
6. Sanduíche natural;
7. Sanduíche misto quente;
8. Torta salgada;
9. Bolos de café;
10. Bolos com cobertura;
11. Almoço em porção individual congelada;
12. Açaí na tigela;
13. Tapioca;
14. Docinhos (brigadeiro / surpresa de uva);
15. Frutas in natura;
16. Água de Coco;
17. Sopas;
18. Pão de queijo (tradicional e mineiro);
19. Saladas para almoço.

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA
(FACULTATIVA)

Eu,______________________________________________(Representante Legal devidamente
qualiﬁcado) da empresa________________________________________, DECLARO, para os
devidos ﬁns, que visitei o local onde será executado o objeto do Pregão nº xxx/2019,
tendo tomado conhecimento de todas as peculiaridades e características do local,
inclusive, das possíveis dificuldades que possam onerar futuramente nossa empresa na
execução do mesmo.

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX.

______________________________________________________________________
NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)
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CPF nº:
RG nº:

ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA
(OBRIGATÓRIA SE NÃO REALIZAR A VISITA)
Eu, ________________________________________________(Representante Legal devidamente
qualificado) da empresa _____________________________________, DECLARO, para os
devidos fins, que NÃO visitei o local onde será realizado o objeto do Pregão nº
xxx/2019, por opção própria, assumindo, assim, que tenho total conhecimento acerca
da estrutura física do local, e CONCORDO com todas as condições estabelecidas no
Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela
ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da omissão na verificação das condições
do local de execução do objeto do certame.

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX.

________________________________________________________________
NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)

CPF nº:
RG nº:

Maceió, 11 de abril de 2019.
Mário Jorge Uchôa Souza Filho
Assessor de Planejamento e Gestão
Gabinete da Secretaria de Administração

De acordo.
Aprovo o TR colacionado.
Maceió, 11 de abril de 2019.
JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA
Secretário de Administração
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Documento assinado eletronicamente por MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO,
Assessor(a) de Gabinete, em 11/04/2019, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/04/2019, às 17:22, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0528322 e o código CRC C2AD2C0D.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de abril de 2019.
À Diretoria-Geral,
Sr. Diretor-Geral,
Pedindo vênia a V. Sa., reconsidero os Despachos GSAD 0522323 e 0523916, ao
passo em que colaciono aos autos o Termo de Referência assinado nesta Unidade,
bem como reitero que o Anexo 0522314 o integra.
Oportunamente, destaco que os dados utilizados foram prestados pelas unidades
competentes e compilados no TR em questão.
Respeitosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/04/2019, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0528400 e o código CRC 337ABAE9.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de abril de 2019.

Ciente do Despacho GSAD 0528400.

feito.

Retornem-se os autos à SAD, para continuidade do

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
16/04/2019, às 14:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0528513 e o código CRC 4D6EFBE9.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 2712 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

PROJETO BÁSICO

1. OBJETO
1. Constitui objeto da licitação a concessão onerosa do uso de dependência e
bens destinados à prestação de serviço de restaurante e lanchonete,
localizado no Edifício Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL
(A = 22,00m2).
2. OBJETIVO
1. Buscar uma melhor qualidade no serviço de alimentação, disponibilizando
lanchonete aos magistrados, servidores e usuários deste Regional.
2. Atender às exigências legais em vigor no que se refere à concessão de uso
de área e a devida contra prestação.
3. HABILITAÇÃO
1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor,
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e,
no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de
eleição de seus administradores;
3. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis,
acompanhada de prova de diretoria em exercício;
4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização
para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a
atividade assim o exigir.
2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
1. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal – Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil;
2. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: CND - Certidão
Negativa de Débito, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social INSS ou pela Secretaria da Receita Federal;
3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – Certidão de Regularidade de FGTS -CRF,emitida pela Caixa
Econômica Federal;
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4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do
Art. 3º da Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011 (Certidão Negativa de
Débitos Trabalhistas); e
5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do
domicílio ou sede da licitante.
3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
1. A empresa deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica,
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado que
comprove(m) de forma satisfatória o desempenho de atividades com
características compatíveis com o objeto deste edital.
2. É facultada às empresas proponentes realizar vistoria nas instalações
dos locais onde os serviços serão executados.
3. O licitante que optar por realizar a visita técnica, acompanhado por
servidor designado para esse ﬁm, nos termos do modelo do Anexo
II, deverá efetuar o agendamento previamente junto à Seção de
Manutenção e Reparos, por meio do telefone (82) 2122-7797 (SMR).
4. Para a vistoria, o licitante, ou seu representante, deverá estar
devidamente identificado.
5. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar
declaração que não efetuou a visita técnica, mas que concorda com
todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e, ainda, que
assume toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais
prejuízos em virtude de sua omissão na veriﬁcação das condições do
local de execução do objeto da presente licitação, conforme modelo
constante no Anexo III.
4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial,
expedida pelo distribuidor da sede da licitante.
5. OUTROS DOCUMENTOS
1. Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a
inexistência de vínculo dos membros da contratada com este
Tribunal,que evidencie a prática de nepotismo, conforme atesta o art.
2º, V, e art. 3º da Resolução 7/2005 e/ou art. 4º da Resolução
156/2012, ambas do CNJ;
2. Declaração em que ateste cumprir o prescrito no art. 27, V, da Lei nº
8.666/93.
3. Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a
inexistência de fato superveniente que impeça a celebração pela
Administração, nos termos do art. 32, §2º da Lei nº 8.666/93.
4. Alvará Sanitário.
6. A DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ:
1. Estar em nome da licitante;
2. Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor
competente. Nos casos omissos, o(a) pregoeiro(a) considerará como
prazo de validade o de 60 (sessenta) dias, contados da data de
expedição do respectivo documento, exceto a Certidão Negativa de
Débitos atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão Conjunta
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Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, ambas com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, de
acordo com o art. 2º, do Decreto nº 6.106/2007;
3. Referir-se a apenas uma das ﬁliais ou apenas a matriz. Tal dispositivo
não é válido para a Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição
Previdenciária, bem como a Certidão Conjunta Negativa de Débitos
relativos a Tributos Federais.
4. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS
1. O fornecimento dos lanches deverá ser efetuado de segunda a sexta-feira
no horário de 11h às 19h (segunda-feira a quinta-feira) e de 6h às 14h
(sexta-feira).
2. A critério da Administração do Tribunal, o horário de atendimento poderá ser
alterado, a fim de atender os casos excepcionais.
3. O cardápio para os lanches constantes no anexo I, poderá sofrer alterações
levando-se em conta o comportamento dos usuários, frente à alimentação
servida.
4. Não será permitida a venda ou exposição de bebidas alcoólicas na
lanchonete, sob pena de rescisão imediata do contrato.
5. A licitante vencedora receberá as instalações, mediante contrato de
concessão de uso, após serem as mesmas vistoriadas pelas partes
interessadas.
5. TABELA DE PREÇOS:
1. LOTE I
1.
ITEM LOCAL
01

ÁREA

VALOR MÍNIMO ESTIMADO

TRIBUNAL REGIONAL
13º
R$ 906,84 (novecentos e seis
ELEITORAL DE ALAGOAS Andar - reais e oitenta e quatro
- SEDE
22,00m² centavos)

6. MODALIDADE DE LICITAÇÃO
1. Os serviços do objeto deste certame serão contratados através da
modalidade licitatória Pregão, tipo maior lance, instituída pela Lei nº
10.520/2002.
7. DO PAGAMENTO
1. A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação até o 5º
dia útil de cada mês, através de depósito bancário, na conta-corrente a ser
indicada pelo Tribunal, devendo o comprovante de depósito ser enviado ao
Gestor do contrato para adoção das providências necessárias.
2. No primeiro e no último mês de vigência contratual, os valores da
contraprestação serão rateados com base na razão entre o número de dias
de vigência do presente contrato e o número de dias existentes no
respectivo mês.
8. ENCARGOS SOCIAIS
1. À Concessionária caberá, ainda:
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1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e
obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus
funcionários não manterão nenhum vínculo empregatício com este
Regional.
2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislação especíﬁca de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
funcionários no desempenho dos serviços;
3. Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências,
obrigações e encargos necessários ao cumprimento das imposições
legais inerentes ao exercício das atividades finalísticas do objeto licitado;
4. A inadimplência da concessionária, com referência aos encargos
trabalhistas, previdenciários, ﬁscais e comerciais, resultantes da
execução
do
contrato, não
transfere à Administração
a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto
desta licitação.
9. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
1. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de
acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que
forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados,
uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com este
Regional;
2. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Poder
Judiciário ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa,
sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações
contratuais ou legais a que estiver sujeita;
3. Corrigir todas as imperfeições veriﬁcadas pela Fiscalização, na execução das
atividades, no prazo por esta determinada;
4. Efetuar, mensalmente, a contraprestação pactuada da forma e no prazo
estipulado pela Administração;
5. Equipar a lanchonete de maneira adequada à prestação dos serviços;
6. Dar início ao exercício das atividades na área no prazo máximo de 30 (trinta)
dias corridos contados da assinatura do contrato;
7. Manter a lanchonete funcionando exclusivamente dentro da área cujo uso é
permitido;
8. Manter a área e ediﬁcações em perfeitas condições de segurança,
conservação e limpeza, arcando com as despesas para tanto necessárias;
9. Fornecer semanalmente os lanches de acordo com o cardápio apresentados
na proposta, em condições sadias, preparadas fora do Tribunal, com
gêneros de primeira qualidade, ótima apresentação e sabor agradável, dentro
das exigências de higiene e técnicas culinárias;
10. Efetuar o transporte dos alimentos em recipientes adequados, devidamente
tampados e isolados, providenciar, por sua conta e risco, a conservação dos
mesmos e, se for o caso, o estoque de alimentos e de material necessários à
sua atividade;
11. Retirar do local dos serviços, diariamente, lixo resultante de suas atividades,
de acordo com as normas fixadas pelo órgão competente;
12. Encerrar, de imediato, qualquer atividade que esteja sendo exercida e que
venha a ser proibida por órgão competente;
13. Garantir adequadas condições para todos os empregados que estiverem
prestando serviço neste Regional, através de exames de saúde periódicos,
utilizando para a execução dos serviços proﬁssionais devidamente
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14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

22.
23.

24.

25.

qualificados;
Manter, por sua exclusiva conta, os funcionários em serviço, devidamente
uniformizados, os quais deverão apresentar-se permanentemente limpos e
asseados, quer no aspecto pessoal, quer no vestiário e calçado,
substituindo-se imediatamente, por solicitação do Tribunal, aquele que não
preencher esta exigência. Todos os empregados deverão portar cartão de
identificação, do qual deverá constar seu nome e função.
Efetuar supervisão rigorosa do processo de higienização de bandejas,
pratos, talheres e demais utensílios, visando à garantia da sanidade
microbiológica dos mesmos;
Apresentar, quando da assinatura do contrato, relação nominal, com
respectiva identiﬁcação e qualiﬁcação dos empregados que serão utilizados
na execução dos serviços. Qualquer eventual substituição, exclusão ou
inclusão deverá ser notificada ao gestor do contrato;
Manter ﬁxado em local visível o cardápio da lanchonete e tabela de preços de
todos os itens encontrados na relação;
Afastar, de imediato, qualquer pessoa a ela vinculada que pratique ato
inadequado, bem como descumpra as normas e/ou instruções de que trata
este instrumento;
Desocupar, de imediato, a área licitada, restituindo-a em perfeitas condições
de uso, quando findo, dissolvido ou rescindido o contrato;
Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e
qualificação exigidas para a contratação;
Permitir o acesso dos representantes deste Tribunal, sem prévia
comunicação, nos locais de preparo e acondicionamento dos alimentos,
sendo para tal exigida apenas a devida identiﬁcação do agente (em regra, o
gestor do contrato);
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL não aceitará, sob nenhum
pretexto, a transferência de responsabilidade da Concessionária para outras
entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
A inadimplência da Concessionária, com referência aos encargos trabalhistas,
previdenciários, ﬁscais e comerciais, resultantes da execução do contrato,
não transfere à Administração a responsabilidade por pagamento, nem
poderá onerar o objeto desta licitação.
A Concessionária fornecerá uniforme completo aos seus empregados,
mantendo-os permanentemente limpos e asseados, tanto no aspecto físico
dos funcionários, como no que diz respeito a vestuário e calçado,
substituindo imediatamente, por solicitação do Tribunal, aquele que não
preencher essa exigência.
A Concessionária obrigar-se-á a pagar os tributos e as contas de serviços
públicos que venham a incidir sobre o espaço cedido, tais como energia
elétrica, água e taxa da coleta de lixo. Considerando que não é possível a
instalação de medidores individuais para aferir o consumo de energia elétrica
e de água potável do espaço cedido, o valor a ser cobrado para tais
despesas será por estimativa, com base nos seguintes critérios:
1. O valor equivalente ao consumo de energia elétrica para o lote I, Sede
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, foi estimado mediante estudo
feito pela Seção de Manutenção e Reparos e equivale à 399 kWh/mês;
2. O valor equivalente ao consumo de água potável para o lote I, Sede do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, foi estimado mediante estudo
feito pela Seção de Manutenção e Reparos e equivale à 25,00 L/dia;
3. Havendo cobrança de taxa de coleta de lixo pelo Município de Maceió, a
Concessionária terá a obrigação de pagar a quantia proporcional à área
efetivamente ocupada.
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10. OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
1. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do ajuste,
inclusive permitir o livre acesso dos funcionários da Concessionária à
dependência enfocada no subitem 1.1, do objeto;
2. Atestar a execução do objeto por meio do gestor do contrato e acompanhar
efetivamente a contraprestação da Concessionária, fazendo juntar ao
processo os documentos necessários à sua comprovação;
3. Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que
atendidas as obrigações contratuais;
4. Emitir ordem de serviço para início das atividades da Concessionária, após a
assinatura do contrato;
5. Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato.
11. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
1. O objeto licitado será acompanhado e ﬁscalizado por servidor do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL especialmente designado pela
autoridade competente, que terá seu substituto legal, cabendo-lhes as
atribuições e responsabilidades do artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, os quais
serão auxiliados, ou não, por empresa terceirizada a ser contratada.
2. Caberá ao Fiscal do contrato:
1. Emitir a ordem de serviço do objeto contratual;
2. Veriﬁcar a execução do objeto contratual, visando garantir a qualidade
desejada;
3. Atestar e encaminhar as notas ﬁscais ao setor competente para
autorizar os pagamentos;
4. Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do
contrato, determinando as providências necessárias à correção das
falhas ou defeitos observados;
5. Dar imediata ciência aos seus superiores e ao órgão de controle, dos
incidentes e ocorrências da execução que possam acarretar a
imposição de sanções ou a rescisão contratual;
6. Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a
regularidade da execução do contrato.
3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da ﬁscalização
deverão ser solicitadas pelo ﬁscal à autoridade competente, para a adoção
das medidas que julgar necessárias.
4. A ﬁscalização será exercida pelo Contratante e não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do
Poder Público ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratante se reserva o
direito de rejeitar a execução do objeto contratual prestado, se em
desacordo com os termos do edital.
5. Caberá ao Gestor do contrato:
1. Prorrogar o Contrato junto à Autoridade Competente (ou às instâncias
competentes), que deve ser providenciada antes de seu término,
reunindo as justificativas competentes;
2. Comunicar a abertura de nova licitação à área competente, antes de
ﬁndo o estoque de bens e/ou a prestação de serviços e com
antecedência razoável;
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3. Acompanhar o pagamento de Faturas/Notas Fiscais;
4. Comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados
na execução contratual, que tenham implicações na atestação;
5. Comunicar as irregularidades encontradas: situações que se mostrem
desconformes com o Edital ou Contrato e com a Lei;
6. Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteração de
condição contratual deve ser submetida ao superior hierárquico,
acompanhada das justificativas pertinentes;
7. Cuidar das alterações de interesse da Concessionária, que deverão ser
por ela formalizadas e devidamente fundamentadas, principalmente em
se tratando de pedido de reequilíbrio econômico-ﬁnanceiro ou
repactuação. No caso de pedido de prorrogação de prazo, deverá ser
comprovado o fato impeditivo da execução, o qual, por sua vez, deverá
corresponder àqueles previstos no parágrafo primeiro do artigo 57 da
Lei 8.666/93 e alterações;
8. Elaborar ou solicitar justiﬁcativa técnica, quando couber, com vistas à
alteração unilateral do Contrato pela Administração;
9. Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste
Poder, responsabilizando-se por tais informações, inclusive sempre
quando cobradas/solicitadas;
10. Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da
sua prorrogação, nos termos da Lei;
11. Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas
técnicas, administrativas ou jurídicas;
12. Documentar nos autos todos os fatos dignos denota;
13. Deﬂagrar e conduzir os procedimentos de ﬁnalização da
Concessionária, com base nos termos Contratuais, sempre que houver
descumprimento de suas cláusulas por culpa da Concessionária,
acionando as instâncias superiores e/ou os Órgãos Públicos
competentes quando o fato exigir.
6. Designação de gestor/fiscal:
1. Fica
designado
o(a)
servidor(a)________________________________,
lotado(a) no(a) _________________________________, matrícula ___________,
e, em sua ausência, o seu substituto legal, (quando houver) para, nessa
ordem, exercerem a gestão/ﬁscalização do contrato, devendo o mesmo
representar este Tribunal perante a contratada e zelar pela boa
execução do objeto pactuado, nas atividades de gestão, ﬁscalização e
controle constantes na Resolução nº 15.787/2017.
12. DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
1. A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua
assinatura, podendo, a critério do Contratante, mediante aditivo, ser
prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até, no máximo, 60 (sessenta)
meses, nos moldes do art. 57, II da Lei 8.666/93.
2. Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, o seu valor
poderá ser reajustado, alcançando a data de formulação da proposta e
aplicando-se o índice IPCA acumulado no período, a requerimento da
contratada, e caso se verifique hipótese legal que autorize reajustamento.
3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o
que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão
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novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ﬁcará impedida de licitar e
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será
descredenciada do SICAF, ou dos sistemas de cadastramento de
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da mesma Lei, pelo
prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital
e das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, a licitante que:
1. não celebrar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de
validade de sua proposta;
2. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o
certame;
3. ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
4. não mantiver a proposta;
5. falhar ou fraudar a execução do Contrato; e
6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
2. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela
inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a
prévia defesa e resguardados os procedimentos legais pertinentes, aplicar as
seguintes sanções:
1. advertência;
2. multa;
3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pela União
4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública.
3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.3 e 13.2.4 deste instrumento
poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção de multa.
4. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não
cumprimento das normas de licitação ou dos contratos celebrados.
5. A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade
competente, nos seguintes percentuais e hipóteses:
1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na
entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o valor
correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%,
correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso;
2. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na
entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o
primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, em caráter excepcional e a critério do órgão ou entidade
interessada, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
3. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega,
calculados sobre o valor total do contrato ou da Nota de Empenho, sem
prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II do art. 5º do
supracitado Decreto;
4. 15% (quinze por cento) pela recusa injustiﬁcada em assinar o contrato
ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, em entregar
total ou parcialmente o material ou em concluir o serviço, calculados
sobre o valor correspondente à parte inadimplente;
5. 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o
valor total do contrato ou da Nota de Empenho; e
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6. 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do
contrato, exceto quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor
total do contrato ou da Nota de Empenho.
6. A multa apenas será executada após regular processo administrativo,
facultada a defesa prévia da licitante ou contratada, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a contar do recebimento da notificação.
7. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a
partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material ou
execução de serviços, se dia de expediente normal no órgão ou entidade
interessada, ou do primeiro dia útil seguinte.
8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará à Conceionária o contraditório e a ampla
defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
14. GENERALIDADES
1. O CNPJ do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL é
06.015.041/0001-38.

ANEXO I

SUGESTÃO DO CARDÁPIO LANCHONETE
Itens sugeridos para disponibilização nos balcões:

1. Sucos de polpa;
2. Sucos prontos de caixinha;
3. Refrigerantes;
4. Salada de frutas (pré-preparada);
5. Salgados de forno (coxinha, pastel, folhado, etc);
6. Sanduíche natural;
7. Sanduíche misto quente;
8. Torta salgada;
9. Bolos de café;
10. Bolos com cobertura;
11. Almoço em porção individual congelada;
12. Açaí na tigela;
13. Tapioca;
14. Docinhos (brigadeiro / surpresa de uva);
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15. Frutas in natura;
16. Água de Coco;
17. Sopas;
18. Pão de queijo (tradicional e mineiro);
19. Saladas para almoço.

ANEXO II

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA (FACULTATIVA)

Eu,______________________________________________(Representante Legal devidamente
qualiﬁcado) da empresa________________________________________, DECLARO, para os
devidos ﬁns, que visitei o local onde será executado o objeto do Pregão nº xxx/2019,
tendo tomado conhecimento de todas as peculiaridades e características do local,
inclusive, das possíveis dificuldades que possam onerar futuramente nossa empresa na
execução do mesmo.

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX.

______________________________________________________________________
NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)
CPF nº:
RG nº:

ANEXO III
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA (OBRIGATÓRIA SE NÃO REALIZAR
A VISITA)

Eu, ________________________________________________(Representante Legal devidamente
qualificado) da empresa _____________________________________, DECLARO, para os
devidos fins, que NÃO visitei o local onde será realizado o objeto do Pregão nº
xxx/2019, por opção própria, assumindo, assim, que tenho total conhecimento acerca
da estrutura física do local, e CONCORDO com todas as condições estabelecidas no
Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela
ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da omissão na verificação das condições
do local de execução do objeto do certame.

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX.

________________________________________________________________
NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)
CPF nº:
RG nº:

Maceió, 23 de abril de 2019.

Mário Jorge Uchôa Souza Filho
Assessor de Planejamento e Gestão
Gabinete da Secretaria de Administração
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De acordo.
Aprovo o Projeto Básico colacionado.

Maceió, 23 de abril de 2019.

JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA
Secretário de Administração
Documento assinado eletronicamente por MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO,
Assessor(a) de Gabinete, em 23/04/2019, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0531493 e o código CRC 058CCB08.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de abril de 2019.
Inicialmente, retifico o teor constante no evento 0528322, posto que, in casu, trata-se
de Projeto Básico, não de Termo de Referência.
No mais, encaminho o feito à COMAP, para a competente instrução processual pela
unidade competente, vindo-os, logo após, conclusos a este Gabinete com a minuta do
instrumento convocatório.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/04/2019, às 17:27, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0531498 e o código CRC FF8D6DAB.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de abril de 2019.

À SLC
Senhora Chefe,
Encaminho os presentes autos para atendimento do
Despacho GSAD 0531498.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 24/04/2019, às 16:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0532221 e o código CRC 72282EC2.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

INFORMAÇÃO Nº 3092 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
À SAD,
Senhor Secretário,
encaminho minuta de edital de Pregão Eletrônico visando a
concessão onerosa do uso de dependência e bens destinados à prestação de
serviço de restaurante e lanchonete.
Esta seção elaborou minuta de edital de pregão eletrônico
utilizando o critério do maior desconto para convertê-lo em maior lance.
Foram alteradas as hipóteses e o percentual relativo às multas,
conforme orientação verbal do Secretário de administração.
Foram complementadas as disposições relativas às sanções
administrativas e ao pagamento.
Foi divulgado o valor estimado para a taxa de ocupação.
Diante do exposto, encaminho os autos para ratiﬁcação e demais
providências.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 10/05/2019, às 10:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0539486 e o código CRC 64AD9D06.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2019
Minuta

PROCESSO Nº: 0000135-44.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MAIOR DESCONTO
Data: xx de xxxx de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário Abertura: 14h.
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 MAIOR DESCONTO, com regime de execução por empreitada por
preço global, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a concessão onerosa do
uso de dependência e bens destinados à prestação de serviço de restaurante e lanchonete.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto
nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15 e subsidiariamente pela Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas
pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123/2006, a
Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do
DOU, edição de 19/06/2001, 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 8.078/90 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
1- DO OBJETO E DA VISTORIA.
1.1.
O presente Pregão tem por objetivo a concessão onerosa do uso de dependência e
bens destinados à prestação de serviço de restaurante e lanchonete, localizado no Edifício Sede
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL (A = 22,00m2).
1.1.1. Não será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame
licitatório.
1.2.
cedido.

É facultada às empresas proponentes realizar vistoria nas instalações do local a ser

1.3.
O licitante que optar por realizar a visita técnica, acompanhado por servidor designado
para esse fim, deverá efetuar o agendamento previamente junto à Seção de Manutenção e
Reparos, por meio do telefone (82) 2122-7797 (SMR).
1.3.1. Para a vistoria, o licitante, ou seu representante, deverá estar devidamente
identificado.
1.3.2. O licitante que efetuar a vistoria deverá emitir a Declaração de Visita Técnica, nos
termos do modelo do Anexo IV.
1.3.3. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar declaração que
não efetuou a visita técnica, mas que concorda com todas as condições estabelecidas no
Edital e seus Anexos, e, ainda, que assume toda e qualquer responsabilidade pela
ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições
do local de execução do objeto da presente licitação, conforme modelo constante no
Anexo V.
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2- DA PARTICIPAÇÃO.
2.1.
Poderão participar deste pregão os interessados 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.
2.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está
em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
2.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
2.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes deverão declarar, em campo próprio
do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
2.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
2.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;
2.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;
2.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
2.4.4.

estrangeiras que não funcionem no País;

2.4.5. 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).
3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
3.1.

Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados no

site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).

3.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima informado,
dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
3.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para acesso ao
sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, criados quando do
credenciamento supracitado.
3.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao
pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
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3.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
4 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como
os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).
4.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, do
Art. 13º, do Decreto 5.450/05).
4.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha privativas do
licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do objeto ofertado, em
campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização do Edital no site do
www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
4.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
4.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo
“descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da sessão
pública;
b) a descrição do objeto de acordo com o Anexo I deste edital.
4.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição
complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob pena de
desclassificação.
4.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço
proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
4.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento de
ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.
4.4.3.
Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta ajustada
encaminhada nos termos do item 8.1.
4.5.
As declarações referidas no subitem 9.1 “b” deverão ser enviadas em campo próprio
do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos fornecedores, as
quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando também poderá ser
solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
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4.6.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da
data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem prazo de validade
inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
4.7.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta
licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, prevalecerão,
sempre, as descrições constantes neste edital.
4.8.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou
encargo.
4.9.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
4.10.
O simples envio da proposta será interpretado como
deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de
31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de
alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição
quaisquer dos itens deste edital.

concordância com os termos
2002, no Decreto nº 5.450, de
21 de junho de 1993 e suas
que contrarie expressamente

5 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
5.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão estar
em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital.
5.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou que
apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas pelo
pregoeiro.
5.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
5.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
6 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
6.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
6.1.1. O julgamento obedecerá ao critério de MAIOR DESCONTO para o objeto deste Edital, que
será convertido no valor da Taxa Mensal de Ocupação do Espaço, conforme subitem 6.2 deste
Edital.
6.1.1.1. O percentual de desconto ofertado será o critério adotado para classificação e
julgamento das propostas no sistema Comprasnet, demonstrando o quanto a licitante se
dispõe a pagar mensalmente pela utilização da área cedida.
6.1.1.2.
Para efeito de apuração da Taxa Mensal de Ocupação (TU) do espaço será
considerada até 05 (cinco) casas decimais.
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6.1.2. Os lances deverão ser ofertados pelo percentual de desconto sobre 100 (cem), que
será convertido no valor da taxa mensal de utilização da área cedida, sendo o percentual de
desconto ofertado levado a efeito para a fase de lances.
6.1.3. O percentual de desconto ofertado será convertido no valor da
Ocupação do Espaço concedido, conforme a fórmula a seguir:

Taxa Mensal de

TU = (D x R$ 1.000,00) x 100
Em que:
TU = taxa mensal de ocupação do espaço;
D= percentual de desconto ofertado.
6.1.4. A fim de esclarecer o modelo adotado para este pregão, seguem exemplos de lances
ofertados e seu significado prático:
6.1.4.1. Percentual de 0,90684% (menor desconto aceito):
TU= (0,90684/100 x R$ 1.000,00) x 100
TU= R$ 906,84
Neste caso a licitante ofertou o valor de R$ 906,84 por mês pela utilização da área cedida.
6.1.3.2. Percentual de 1,5%):
TU= (1,5/100 x R$ 1.000,00) x 100
TU= R$ 1.500,00
Neste caso a licitante ofertou o valor de R$ 1.500,00 por mês pela utilização da área cedida.
6.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as
regras de aceitação dos mesmos.
6.3.
O licitante somente poderá oferecer lance com desconto superior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
6.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
6.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão
eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos
lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos
realizados.
6.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos,
a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação aos
licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta licitação.
6.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. Após o
que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
6.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance
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mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
7.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de maior
desconto, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
7.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite mínimo, o
percentual de desconto de 0,90684%, que de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que
está autorizado a negociar em busca de desconto superior.
7.2.1. O desconto de 0,90684% corresponde ao valor de R$ 906,84 (novecentos e seis reais
e oitenta e quatro centavos), relativo à Taxa Mensal de Ocupação.
7.2.2. As propostas com Taxa Mensal de Ocupação (TU) abaixo de R$ 906,84 (com valor de
desconto abaixo de 0,90684%), após a fase de lances, serão desclassificadas.
7.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o maior desconto e
tiver atendido a todas as exigências editalícias.
7.4.
Analisada a aceitabilidade do desconto obtido, o pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.
7.5.
Se a proposta ou o lance, de maior desconto, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
7.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar com o
licitante para que seja obtido desconto melhor.
8 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA AJUSTADA.
8.1.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos exigidos
para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, deverão ser
remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a
documentação deverão ser encaminhados, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor:
Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da contacorrente e praça de pagamento, assim como dados do representante da empresa (nome, CPF,
RG, endereço, telefone etc), podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para
contratação sugerido no ANEXO II.
8.2.
Também deverá ser encaminho pelo sistema Comprasnet,
pregoeiro, os seguintes documentos:

quando solicitado pelo

a) Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a inexistência de
vínculo dos membros da concessionária com este Tribunal, que evidencie a prática de
nepotismo, conforme atesta o art. 2º, V, e art. 3º da Resolução 7/2005 e/ou art. 4º da
Resolução 156/2012, ambas do CNJ;
b) Declaração em que ateste cumprir o prescrito no art. 27, V, da Lei nº 8.666/93.
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c) Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a inexistência de fato
superveniente que impeça a celebração pela Administração, nos termos do art. 32, §2º da
Lei nº 8.666/93.
d) Alvará Sanitário.
9 – DA HABILITAÇÃO.
9.1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a apresentação/obtenção
da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do
Comprasnet.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios das
entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis para
que o licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei Federal
nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet, no
momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
d) Quanto à qualificação técnica:
d.1) atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado que comprove(m) de forma satisfatória o desempenho de atividades com
características compatíveis com o objeto deste edital;
d.2) Declaração de Visita Técnica, caso a tenha realizado, ou no caso de não ter realizado,
Declaração de Não Visita, conforme modelos constantes nos Anexos IV e V.
e) Quanto à qualificação econômino-financeiro, Certidão negativa de falência, recuperação
judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.
9.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
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9.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em
consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) horas, a
contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, comprovando sua
idoneidade.
9.3.1. 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.
9.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes que se enquadrem como
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação, conforme
estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº
8.538/2015.
9.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da
comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis,
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
9.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal será
contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.
9.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação
de justificativa.
9.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os
prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.3.1. e 9.3.3.
9.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 9.4.1. e
9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
9.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 9.1, serão inabilitados,
não se admitindo complementação posterior.
9.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital.
9.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da empresa
licitante cadastrada no SICAF.
9.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
10 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
10.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolizando a peça
impugnatória no endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br .
10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do edital,
decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
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10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova
data para realização do certame.
10.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à Seção
de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@treal.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do
TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
11 - DOS RECURSOS
11.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao pregoeiro,
exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando sucintamente suas
razões, logo após a fase de habilitação.
11.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema eletrônico, da
intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término do tempo informado.
11.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada, o
sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 03 dias, as
quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimidados para, querendo,
apresentar contra-razões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas
pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
11.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não
sejam passíveis de aproveitamento.
11.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado pelo
Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo pregoeiro
ao vencedor.
12- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
12.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre
que não houver recurso.
12.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou,
quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
12.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º
da Lei 10.522, de 19/07/2002.
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
13.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

14 - DA CONTRATAÇÃO.
14.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante contrato,
no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazo de pagamento, condições de
execução em conformidade com este edital.
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14.2.
A licitante vencedora será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o
instrumento contratual.
14.3.
Antes da adjudicação será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do
contrato.
14.4.
Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 14.3. ou se recusar a
receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, será convocada outra licitante
para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
15 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
15.1.
A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar a nota
de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF,
pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais
cominações legais.
15.2.
Pela inexecução total ou parcial a licitante ficará sujeita às sanções administrativas
previstas nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93, 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.
15.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a
Administração Pública, poderão ser aplicadas à licitante juntamente as multas convencionais e de
mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
15.4.
Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou
parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa e resguardados os
procedimentos legais pertinentes, aplicar as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de
Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
15.4.1. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” acima (item 15.4)
aplicadas cumulativamente com a sanção de multa.

poderão ser

15.4.2. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento
das normas de licitação ou dos contratos celebrados.
15.5.
A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade
competente, nos seguintes percentuais e hipóteses:
a) 5% (cinco por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos de fraude fiscal,
apresentação de documento falso, emissão de declaração falsa e comportamento
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inidôneo;
b) 2% (dois por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos de retardamento da
execução do objeto do contrato e falha ou fraude na execução do contrato;
c) 1% (um por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos de não assinatura do
contrato no prazo estabelecido, não entrega da documentação exigida no certame e não
manutenção da proposta.
15.6.
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.
15.7.
A licitante, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o fornecimento dos
materiais, 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.
15.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/93.
15.9.
Se a licitante não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco)
dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.
15.10.
licitante.

O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à

15.11.
No caso de aplicação de penalidade em que a concessionária 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.
15.11.1.
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.
15.12.

O período de atraso será contado em dias corridos.

15.13.
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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
15.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa
de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
16 - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE.
16.1.
A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura,
podendo, a critério do concedente, mediante aditivo, ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos, até, no máximo, 60 (sessenta) meses, nos moldes do art. 57, II da Lei 8.666/93.
16.2.

Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser
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reajustado, alcançando a data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA
acumulado no período, a requerimento do concedente, e caso se verifique hipótese legal que
autorize reajustamento.
16.3.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado
pela legislação então em vigor.
16.4.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
17- DO PAGAMENTO.
17.1.
A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação até o 5º dia útil de
cada mês, através de depósito bancário, na conta-corrente a ser indicada pelo Tribunal,
devendo o comprovante de depósito ser enviado ao Gestor do contrato para adoção das
providências necessárias.
17.2.
No primeiro e no último mês de vigência contratual, os valores da contraprestação
serão rateados com base na razão entre o número de dias de vigência do presente contrato e o
número de dias existentes no respectivo mês.
17.3.
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 concessionário 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%
18 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
18.1.

As descritas no Anexo III (Minuta de contrato) do edital.

19 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
19.1.

As descritas no Anexo III (Minuta de contrato) do edital.

20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no todo ou
em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
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20.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
20.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
20.4.
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.
20.5.
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.
20.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.
20.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança do
futuro contrato.
20.8.
edital.

Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado neste

20.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de
Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Bairro Centro, Maceió
– AL, CEP: 57051-090.
20.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem
de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
20.11.

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

20.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do Decreto
nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93.
20.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e Contratos,
COMAP, no endereço especificado no item 20.9, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos
sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
20.15.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A – Sugestão de Cardápio para Lanchonete;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de contrato;
ANEXO IV – Declaração de Visita Técnica;
ANEXO III – Declaração de Não Visita.
20.16.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de Alagoas, para
dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser
solucionadas administrativamente.
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Maceió/AL, xx de xxxx de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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Anexo I
Pregão nº xx/2019
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1. Constitui objeto da licitação a concessão onerosa do uso de dependência e bens

destinados à prestação de serviço de restaurante e lanchonete, localizado no Edifício
Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL (A = 22,00m2).
2. OBJETIVO
1. Buscar uma melhor qualidade no serviço de alimentação, disponibilizando lanchonete
aos magistrados, servidores e usuários deste Regional.
2. Atender às exigências legais em vigor no que se refere à concessão de uso de área e a
devida contra prestação.
3. HABILITAÇÃO
1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor,
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus
administradores;
3. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;
4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
1. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal – Certidão Conjunta Negativa de
Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil;
2. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: CND - Certidão Negativa de
Débito, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou pela Secretaria
da Receita Federal;
3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
Certidão de Regularidade de FGTS - CRF,emitida pela Caixa Econômica Federal;
4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Art. 3º da Lei nº
12.440, de 7 de julho de 2011 (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas); e
5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou
sede da licitante.
3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
1. A empresa deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) de forma
satisfatória o desempenho de atividades com características compatíveis com o
objeto deste edital.
2. É facultada às empresas proponentes realizar vistoria nas instalações dos locais
onde os serviços serão executados.
3. O licitante que optar por realizar a visita técnica, acompanhado por servidor
designado para esse fim, nos termos do modelo do Anexo IV, deverá efetuar o
agendamento previamente junto à Seção de Manutenção e Reparos, por meio do
telefone (82) 2122-7797 (SMR).
4. Para a vistoria, o licitante, ou seu representante, deverá estar devidamente
identificado.
5. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar declaração que
não efetuou a visita técnica, mas que concorda com todas as condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos, e, ainda, que assume toda e qualquer
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responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão
na verificação das condições do local de execução do objeto da presente licitação,
conforme modelo constante no Anexo V.
4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da licitante.
5. OUTROS DOCUMENTOS
1. Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a
inexistência de vínculo dos membros da contratada com este Tribunal,que
evidencie a prática de nepotismo, conforme atesta o art. 2º, V, e art. 3º da
Resolução 7/2005 e/ou art. 4º da Resolução 156/2012, ambas do CNJ;
2. Declaração em que ateste cumprir o prescrito no art. 27, V, da Lei nº 8.666/93.
3. Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a
inexistência de fato superveniente que impeça a celebração pela Administração,
nos termos do art. 32, §2º da Lei nº 8.666/93.
4. Alvará Sanitário.
6. A DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ:
1. Estar em nome da licitante;
2. Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente. Nos
casos omissos, o(a) pregoeiro(a) considerará como prazo de validade o de 60
(sessenta) dias, contados da data de expedição do respectivo documento, exceto
a Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, ambas com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com
o art. 2º, do Decreto nº 6.106/2007;
3. Referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal dispositivo não é válido
para a Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária, bem
como a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais.
4. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS
1. O fornecimento dos lanches deverá ser efetuado de segunda a sexta-feira no horário
de 11h às 19h (segunda-feira a quinta-feira) e de 6h às 14h (sexta-feira).
2. A critério da Administração do Tribunal, o horário de atendimento poderá ser alterado, a
fim de atender os casos excepcionais.
3. O cardápio para os lanches constantes no anexo I-A, poderá sofrer alterações

levando-se em conta o comportamento dos usuários, frente à alimentação servida.

4. Não será permitida a venda ou exposição de bebidas alcoólicas na lanchonete, sob pena

de rescisão imediata do contrato.

5. A licitante vencedora receberá as instalações, mediante contrato de concessão de

uso, após serem as mesmas vistoriadas pelas partes interessadas.

5. TABELA DE PREÇOS:

LOTE I

1.

1.ITEM LOCAL
01

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS - SEDE

ÁREA
13º Andar 22,00m²

VALOR MÍNIMO ESTIMADO
R$ 906,84 (novecentos e seis reais e oitenta
e quatro centavos)

6. MODALIDADE DE LICITAÇÃO
1. Os serviços do objeto deste certame serão contratados através da modalidade

licitatória Pregão, tipo maior lance, instituída pela Lei nº 10.520/2002.

7. DO PAGAMENTO
1. A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação até o 5º dia útil de

cada mês, através de depósito bancário, na conta-corrente a ser indicada pelo
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Tribunal, devendo o comprovante de depósito ser enviado ao Gestor do contrato para
adoção das providências necessárias.
2. No primeiro e no último mês de vigência contratual, os valores da contraprestação
serão rateados com base na razão entre o número de dias de vigência do presente
contrato e o número de dias existentes no respectivo mês.
8. ENCARGOS SOCIAIS
1. À Concessionária caberá, ainda:
1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldálos na época própria, vez que os seus funcionários não manterão nenhum vínculo
empregatício com este Regional.
2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos
serviços;
3. Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências, obrigações e
encargos necessários ao cumprimento das imposições legais inerentes ao
exercício das atividades finalísticas do objeto licitado;
4. A inadimplência da concessionária, com referência aos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não
transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá
onerar o objeto desta licitação.
9. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
1. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes,
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e
referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos
não têm nenhum vínculo empregatício com este Regional;
2. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Poder Judiciário ou
a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que
estiver sujeita;
3. Corrigir todas as imperfeições verificadas pela Fiscalização, na execução das atividades,
no prazo por esta determinada;
4. Efetuar, mensalmente, a contraprestação pactuada da forma e no prazo estipulado pela
Administração;
5. Equipar a lanchonete de maneira adequada à prestação dos serviços;
6. Dar início ao exercício das atividades na área no prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos contados da assinatura do contrato;
7. Manter a lanchonete funcionando exclusivamente dentro da área cujo uso é permitido;
8. Manter a área e edificações em perfeitas condições de segurança, conservação e
limpeza, arcando com as despesas para tanto necessárias;
9. Fornecer semanalmente os lanches de acordo com o cardápio apresentados na
proposta, em condições sadias, preparadas fora do Tribunal, com gêneros de primeira
qualidade, ótima apresentação e sabor agradável, dentro das exigências de higiene e
técnicas culinárias;
10. Efetuar o transporte dos alimentos em recipientes adequados, devidamente tampados
e isolados, providenciar, por sua conta e risco, a conservação dos mesmos e, se for o
caso, o estoque de alimentos e de material necessários à sua atividade;
11. Retirar do local dos serviços, diariamente, lixo resultante de suas atividades, de
acordo com as normas fixadas pelo órgão competente;
12. Encerrar, de imediato, qualquer atividade que esteja sendo exercida e que venha a ser
proibida por órgão competente;
13. Garantir adequadas condições para todos os empregados que estiverem prestando
serviço neste Regional, através de exames de saúde periódicos, utilizando para a
execução dos serviços profissionais devidamente qualificados;
14. Manter, por sua exclusiva conta, os funcionários em serviço, devidamente
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uniformizados, os quais deverão apresentar-se permanentemente limpos e asseados,
quer no aspecto pessoal, quer no vestiário e calçado, substituindo-se imediatamente,
por solicitação do Tribunal, aquele que não preencher esta exigência. Todos os
empregados deverão portar cartão de identificação, do qual deverá constar seu nome
e função.
15. Efetuar supervisão rigorosa do processo de higienização de bandejas, pratos, talheres
e demais utensílios, visando à garantia da sanidade microbiológica dos mesmos;
16. Apresentar, quando da assinatura do contrato, relação nominal, com respectiva
identificação e qualificação dos empregados que serão utilizados na execução dos
serviços. Qualquer eventual substituição, exclusão ou inclusão deverá ser notificada
ao gestor do contrato;
17. Manter fixado em local visível o cardápio da lanchonete e tabela de preços de todos os
itens encontrados na relação;
18. Afastar, de imediato, qualquer pessoa a ela vinculada que pratique ato inadequado,
bem como descumpra as normas e/ou instruções de que trata este instrumento;
19. Desocupar, de imediato, a área licitada, restituindo-a em perfeitas condições de uso,
quando findo, dissolvido ou rescindido o contrato;
20. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação
exigidas para a contratação;
21. Permitir o acesso dos representantes deste Tribunal, sem prévia comunicação, nos

locais de preparo e acondicionamento dos alimentos, sendo para tal exigida apenas a
devida identificação do agente (em regra, o gestor do contrato);
22. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL não aceitará, sob nenhum pretexto,
a transferência de responsabilidade da Concessionária para outras entidades, sejam
fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
23. A inadimplência da Concessionária, com referência aos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não
transfere à Administração a responsabilidade por pagamento, nem poderá onerar o
objeto desta licitação.
24. A Concessionária fornecerá uniforme completo aos seus empregados, mantendo-os
permanentemente limpos e asseados, tanto no aspecto físico dos funcionários, como
no que diz respeito a vestuário e calçado, substituindo imediatamente, por solicitação
do Tribunal, aquele que não preencher essa exigência.
25. A Concessionária obrigar-se-á a pagar os tributos e as contas de serviços públicos que
venham a incidir sobre o espaço cedido, tais como energia elétrica, água e taxa da
coleta de lixo. Considerando que não é possível a instalação de medidores individuais
para aferir o consumo de energia elétrica e de água potável do espaço cedido, o valor
a ser cobrado para tais despesas será por estimativa, com base nos seguintes
critérios:
1. O valor equivalente ao consumo de energia elétrica para o lote I, Sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, foi estimado mediante estudo feito pela Seção de
Manutenção e Reparos e equivale à 399 kWh/mês;
2. O valor equivalente ao consumo de água potável para o lote I, Sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, foi estimado mediante estudo feito pela Seção de
Manutenção e Reparos e equivale à 25,00 L/dia;
3. Havendo cobrança de taxa de coleta de lixo pelo Município de Maceió, a
Concessionária terá a obrigação de pagar a quantia proporcional à área
efetivamente ocupada.
10. OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
1. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do ajuste, inclusive
permitir o livre acesso dos funcionários da Concessionária à dependência enfocada no
subitem 1.1, do objeto;
2. Atestar a execução do objeto por meio do gestor do contrato e acompanhar
efetivamente a contraprestação da Concessionária, fazendo juntar ao processo os
documentos necessários à sua comprovação;
3. Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas as
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obrigações contratuais;
4. Emitir ordem de serviço para início das atividades da Concessionária, após a assinatura

do contrato;

5. Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato.
11. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
1. O objeto licitado será acompanhado e fiscalizado por servidor do Tribunal Regional

Eleitoral de Alagoas – TRE/AL especialmente designado pela autoridade competente,
que terá seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuições e responsabilidades do
artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, os quais serão auxiliados, ou não, por empresa
terceirizada a ser contratada.
2. Caberá ao Fiscal do contrato:
1. Emitir a ordem de serviço do objeto contratual;
2. Verificar a execução do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;
3. Atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os
pagamentos;
4. Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato,
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos
observados;
5. Dar imediata ciência aos seus superiores e ao órgão de controle, dos incidentes e
ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a
rescisão contratual;
6. Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da
execução do contrato.
3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão
ser solicitadas pelo fiscal à autoridade competente, para a adoção das medidas que
julgar necessárias.
4. A fiscalização será exercida pelo Contratante e não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder
Público ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratante se reserva o direito de rejeitar
a execução do objeto contratual prestado, se em desacordo com os termos do edital.
5. Caberá ao Gestor do contrato:
1. Prorrogar o Contrato junto à Autoridade Competente (ou às instâncias
competentes), que deve ser providenciada antes de seu término, reunindo as
justificativas competentes;
2. Comunicar a abertura de nova licitação à área competente, antes de findo o
estoque de bens e/ou a prestação de serviços e com antecedência razoável;
3. Acompanhar o pagamento de Faturas/Notas Fiscais;
4. Comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na
execução contratual, que tenham implicações na atestação;
5. Comunicar as irregularidades encontradas: situações que se mostrem desconformes
com o Edital ou Contrato e com a Lei;
6. Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteração de condição
contratual deve ser submetida ao superior hierárquico, acompanhada das
justificativas pertinentes;
7. Cuidar das alterações de interesse da Concessionária, que deverão ser por ela
formalizadas e devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de
pedido de reequilíbrio econômico-financeiro ou repactuação. No caso de pedido de
prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o fato impeditivo da execução, o
qual, por sua vez, deverá corresponder àqueles previstos no parágrafo primeiro
do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterações;
8. Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração
unilateral do Contrato pela Administração;
9. Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder,
responsabilizando-se
por
tais
informações,
inclusive
sempre
quando
cobradas/solicitadas;
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10. Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua

prorrogação, nos termos da Lei;
11. Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas,
administrativas ou jurídicas;
12. Documentar nos autos todos os fatos dignos denota;
13. Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalização da Concessionária, com base
nos termos Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cláusulas
por culpa da Concessionária, acionando as instâncias superiores e/ou os Órgãos
Públicos competentes quando o fato exigir.
6. Designação de gestor/fiscal:
1. Fica
designado o(a)
servidor(a)
,
lotado(a) no(a)
, matrícula
, e, em sua ausência, o seu
substituto legal, (quando houver) para, nessa ordem, exercerem a
gestão/fiscalização do contrato, devendo o mesmo representar este Tribunal
perante a contratada e zelar pela boa execução do objeto pactuado, nas
atividades de gestão, fiscalização e controle constantes na Resolução nº
15.787/2017.
12. DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
1. A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura,

podendo, a critério do Contratante, mediante aditivo, ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos, até, no máximo, 60 (sessenta) meses, nos moldes do art. 57, II
da Lei 8.666/93.
2. Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser
reajustado, alcançando a data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA
acumulado no período, a requerimento do concedente, e caso se verifique hipótese
legal que autorize reajustamento.
3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.
4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com
a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada do SICAF, ou
dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º
da mesma Lei, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
neste Edital e das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, a licitante que:
1. não celebrar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta;
2. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
3. ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
4. não mantiver a proposta;
5. falhar ou fraudar a execução do Contrato; e
6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
2. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou
parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa e resguardados
os procedimentos legais pertinentes, aplicar as seguintes sanções:
1. advertência;
2. multa;
3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e
Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou
indiretamente pela União
4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.3 e 13.2.4 deste instrumento poderão
ser aplicadas cumulativamente com a sanção de multa.
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4. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das

normas de licitação ou dos contratos celebrados.
5. A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade
competente, nos seguintes percentuais e hipóteses:
1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de
material ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de
atraso;
2. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de
material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre
o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional e a critério
do órgão ou entidade interessada, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
3. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o
valor total do contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuízo da aplicação do
disposto nos incisos I e II do art. 5º do supracitado Decreto;
4. 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente
o material ou em concluir o serviço, calculados sobre o valor correspondente à
parte inadimplente;
5. 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do
contrato ou da Nota de Empenho; e
6. 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato,
exceto quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou
da Nota de Empenho.
6. A multa apenas será executada após regular processo administrativo, facultada a
defesa prévia da licitante ou contratada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da notificação.
7. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do
dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execução de
serviços, se dia de expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do
primeiro dia útil seguinte.
8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará à Conceionária o contraditório e a ampla defesa,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
14. GENERALIDADES
1. O CNPJ do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL é 06.015.041/0001-38.
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ANEXO I-A

SUGESTÃO DO CARDÁPIO LANCHONETE

Itens sugeridos para disponibilização nos balcões:

1. Sucos de polpa;
2. Sucos prontos de caixinha;
3. Refrigerantes;
4. Salada de frutas (pré-preparada);
5. Salgados de forno (coxinha, pastel, folhado, etc);
6. Sanduíche natural;
7. Sanduíche misto quente;
8. Torta salgada;
9. Bolos de café;
10. Bolos com cobertura;
11. Almoço em porção individual congelada;
12. Açaí na tigela;
13. Tapioca;
14. Docinhos (brigadeiro / surpresa de uva);
15. Frutas in natura;
16. Água de Coco;
17. Sopas;
18. Pão de queijo (tradicional e mineiro);
19. Saladas para almoço.
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Maceió, 11 de abril de 2019.

Mário Jorge Uchôa Souza Filho
Assessor de Planejamento e Gestão
Gabinete da Secretaria de Administração

De acordo.
Aprovo o TR colacionado.

Maceió, 11 de abril de 2019.

JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA
Secretário de Administração

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO, Assessor(a) de Gabinete, em 11/04/2019, às 17:13, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Secretário de Administração, em 11/04/2019, às 17:22, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0528322 e o código CRC C2AD2C0D.
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ANEXO II
Pregão Eletrônico nº XX/2019
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
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
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ANEXO III
Contrato nº XX/2019

MINUTA
Contrato de concessão onerosa do uso
de dependência e bens destinados à
prestação de serviço de restaurante e
lanchonete, entre o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, em nome da União,
e a empresa _______.
Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de
Direito Público Interno - situado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 – Farol,
Maceió/AL, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato
representado por seu neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado,
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no
CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, e a
empresa _______________________, situada em ________________, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° _____________________, daqui por diante denominada
CONCESSIONÁRIA, neste ato representada por _________________, portador do
RG nº ______________, inscrito no CPF sob o n° _________________, residente em
__________________, resolvem celebrar o presente Contrato de concessão
onerosa do uso de dependência e bens, mediante as cláusulas e condições
que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Este contrato tem por objeto a concessão onerosa do uso de
dependência e bens destinados à prestação de serviço de restaurante e
lanchonete, localizado no Edifício Sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas – TRE/AL (A = 22,00m2).
CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Este contrato será regido pelos mandamentos da Lei Federal nº
8.666/93 e regulamentações.
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as
disposições das Leis nº 10.520/02, 8.078/90, do Decreto nº 5.450/05, os
princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem,
como a resolução do tribunal Regional Eleitoral de Alagoas n 15.787, de
15/02/2017, disponível no site www.tre-al.jus.br.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
A concessionária pagará pela utilização da dependência e bens
objeto deste contrato a Taxa Mensal de Ocupação do Espaço no valor de R$
xxx, perfazendo o valor total da contratação, considerando o prazo de
vigência do contrato, R$ xxx.
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA O FORNECIMENTO DE
LANCHES
O fornecimento dos lanches deverá ser efetuado de segunda a
sexta-feira no horário de 11h às 19h (segunda-feira a quinta-feira) e de 6h
às 14h (sexta-feira).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A critério da Administração do Tribunal, o horário
de atendimento poderá ser alterado, a fim de atender os casos
excepcionais.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O cardápio para os lanches constantes no anexo I-A
do Edital, poderá sofrer alterações levando-se em conta o comportamento
dos usuários, frente à alimentação servida.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Não será permitida a venda ou exposição de
bebidas alcoólicas na lanchonete, sob pena de rescisão imediata do
contrato.
PARÁGRAFO QUARTO - A concessionária receberá as instalações, a partir da
assinatura deste instrumento, após serem as mesmas vistoriadas
pelas partes interessadas.
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação
até o 5º dia útil de cada mês, através de depósito bancário, na contacorrente a ser indicada pelo Tribunal, devendo o comprovante de depósito
ser enviado ao Gestor do contrato para adoção das providências necessárias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No primeiro e no último mês de vigência contratual,
os valores da contraprestação serão rateados com base na razão entre o
número de dias de vigência do presente contrato e o número de dias
existentes no respectivo mês.
PARÁGRAFO SEGUNDO - 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 a concessionária não
tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
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EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
365

I= (6/100)
365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
São obrigações da CONCESSIONÁRIA:
Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de
seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e
quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços
executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm
nenhum vínculo empregatício com este Regional;
b)
Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar
ao Poder Judiciário ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa
ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
c)
Corrigir todas as imperfeições verificadas pela Fiscalização, na
execução das atividades, no prazo por esta determinada;
d)
Efetuar, mensalmente, a contraprestação pactuada da forma e no
prazo estipulado pela Administração;
e)
Equipar a lanchonete de maneira adequada à prestação dos
serviços;
f)
Dar início ao exercício das atividades na área no prazo máximo de
30 (trinta) dias corridos contados da assinatura do contrato;
g)
Manter a lanchonete funcionando exclusivamente dentro da área
cujo uso é permitido;
h)
Manter a área e edificações em perfeitas condições de segurança,
conservação e limpeza, arcando com as despesas para tanto
necessárias;
i)
Fornecer semanalmente os lanches de acordo com o cardápio
apresentados na proposta, em condições sadias, preparadas fora do
Tribunal, com gêneros de primeira qualidade, ótima apresentação e
sabor agradável, dentro das exigências de higiene e técnicas
culinárias;
j)
Efetuar o transporte dos alimentos em recipientes adequados,
devidamente tampados e isolados, providenciar, por sua conta e risco,
a conservação dos mesmos e, se for o caso, o estoque de alimentos e
de material necessários à sua atividade;
a)
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Retirar do local dos serviços, diariamente, lixo resultante de suas
atividades, de acordo com as normas fixadas pelo órgão competente;
l)
Encerrar, de imediato, qualquer atividade que esteja sendo
exercida e que venha a ser proibida por órgão competente;
m) Garantir adequadas condições para todos os empregados que
estiverem prestando serviço neste Regional, através de exames de
saúde periódicos, utilizando para a execução dos serviços profissionais
devidamente qualificados;
n)
Manter, por sua exclusiva conta, os funcionários em serviço,
devidamente uniformizados, os quais deverão apresentar-se
permanentemente limpos e asseados, quer no aspecto pessoal, quer
no vestiário e calçado, substituindo-se imediatamente, por solicitação
do Tribunal, aquele que não preencher esta exigência. Todos os
empregados deverão portar cartão de identificação, do qual deverá
constar seu nome e função.
o)
Efetuar supervisão rigorosa do processo de higienização de
bandejas, pratos, talheres e demais utensílios, visando à garantia da
sanidade microbiológica dos mesmos;
p)
Apresentar, quando da assinatura do contrato, relação nominal,
com respectiva identificação e qualificação dos empregados que serão
utilizados na execução dos serviços. Qualquer eventual substituição,
exclusão ou inclusão deverá ser notificada ao gestor do contrato;
q)
Manter fixado em local visível o cardápio da lanchonete e tabela
de preços de todos os itens encontrados na relação;
r)
Afastar, de imediato, qualquer pessoa a ela vinculada que
pratique ato inadequado, bem como descumpra as normas e/ou
instruções de que trata este instrumento;
s)
Desocupar, de imediato, a área licitada, restituindo-a em perfeitas
condições de uso, quando findo, dissolvido ou rescindido o contrato;
t)
Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de
habilitação e qualificação exigidas para a contratação;
k)

Permitir o acesso dos representantes deste Tribunal, sem prévia
comunicação, nos locais de preparo e acondicionamento dos
alimentos, sendo para tal exigida apenas a devida identificação do
agente (em regra, o gestor do contrato);
v)
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL não aceitará,
sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da
Concessionária para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou
quaisquer outros.
w) A inadimplência da Concessionária, com referência aos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da
execução
do
contrato,
não
transfere
à
Administração
a
responsabilidade por pagamento, nem poderá onerar o objeto desta
licitação.
x)
A Concessionária fornecerá uniforme completo aos seus
empregados, mantendo-os permanentemente limpos e asseados, tanto
no aspecto físico dos funcionários, como no que diz respeito a
vestuário e calçado, substituindo imediatamente, por solicitação do
u)
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Tribunal, aquele que não preencher essa exigência.
y)
A Concessionária obrigar-se-á a pagar os tributos e as contas de
serviços públicos que venham a incidir sobre o espaço cedido, tais
como energia elétrica, água e taxa da coleta de lixo. Considerando
que não é possível a instalação de medidores individuais para aferir o
consumo de energia elétrica e de água potável do espaço cedido, o
valor a ser cobrado para tais despesas será por estimativa, com base
nos seguintes critérios:
y.1) O valor equivalente ao consumo de energia elétrica para
o lote I, Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, foi
estimado mediante estudo feito pela Seção de Manutenção e
Reparos e equivale à 399 kWh/mês;
y.2) O valor equivalente ao consumo de água potável para o
lote I, Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, foi
estimado mediante estudo feito pela Seção de Manutenção e
Reparos e equivale à 25,00 L/dia;
y.2) Havendo cobrança de taxa de coleta de lixo pelo
Município de Maceió, a Concessionária terá a obrigação de
pagar a quantia proporcional à área efetivamente ocupada.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não será permitida a subcontratação, no todo ou em
parte, do objeto deste certame licitatório.
PARÁGRAFO SEGUNDO - À Concessionária caberá, ainda:
a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e
obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários
não manterão nenhum vínculo empregatício com este Regional;
b) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
funcionários no desempenho dos serviços;
c) Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências,
obrigações e encargos necessários ao cumprimento das imposições
legais inerentes ao exercício das atividades finalísticas do objeto
licitado.
PARÁGRAFO TERCEIRO
- A inadimplência da concessionária, com
referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
resultantes da execução do contrato, não transfere à Administração a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto desta
contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
O Concedente se obriga a:
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a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do
ajuste, inclusive permitir o livre acesso dos funcionários da
Concessionária à dependência localizada no edifício sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas;
b) Atestar a execução do objeto por meio do gestor do contrato e
acompanhar efetivamente a contraprestação da Concessionária,
fazendo juntar ao processo os documentos necessários à sua
comprovação;
c) Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde
que atendidas as obrigações contratuais;
d) Emitir ordem de serviço para início
Concessionária, após a assinatura do contrato;

das

atividades

da

e) Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados a
partir de sua assinatura, podendo, a critério do Contratante, mediante aditivo,
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até, no máximo, 60
(sessenta) meses, nos moldes do art. 57, II da Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura
do contrato, o seu valor poderá ser reajustado, alcançando a data de
formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA acumulado no período, a
requerimento do concedente, e caso se verifique hipótese legal que autorize
reajustamento.
PARÁGRAFO SEGUNDO Caso
o
índice
estabelecido
para
reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser
utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.
PARÁGRAFO TERCEIRO Na ausência de previsão legal quanto ao
índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento
do preço do valor remanescente.
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A CONSSECIONÁRIA que dentro do prazo de validade de sua
proposta negar-se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a
documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
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falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas
previstas neste contrato e das demais cominações legais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Pela inexecução total ou parcial a concessionária
ficará sujeita às sanções administrativas previstas nas Leis nº 10.520/2002 e
8.666/93, 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.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de
impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser
aplicadas à concessionária juntamente as multas convencionais e de mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº
8.666/93, pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração
poderá, garantida a prévia defesa e resguardados os procedimentos legais
pertinentes, aplicar as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pela União;
d) declaração de inidoneidade
administração Pública.

para

licitar

ou

contratar

com

a

PARÁGRAFO QUARTO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” acima
(parágrafo terceiro) poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção
de multa.
PARÁGRAFO QUINTO - A advertência consiste em repreensão por escrito
imposta pelo não cumprimento das normas de licitação ou dos contratos
celebrados.
PARÁGRAFO SEXTO A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de
despesas ou outra autoridade competente, nos seguintes percentuais e
hipóteses:
a) 5% (cinco por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos
de fraude fiscal, apresentação de documento falso, emissão de
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declaração falsa e comportamento inidôneo;
b) 2% (dois por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos
de retardamento da execução do objeto do contrato e falha ou fraude
na execução do contrato;
c) 1% (um por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos de
não assinatura do contrato no prazo estabelecido, não entrega da
documentação exigida no certame e não manutenção da proposta.
PARÁGRAFO SÉTIMONa aplicação das penalidades previstas nesta
cláusula 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.
PARÁGRAFO OITAVO A concessionária, quando não puder cumprir os
prazos estipulados para o fornecimento dos materiais, 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.
PARÁGRAFO NONO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na
forma do art. 109 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO DEZ - Se a concessionária não recolher o valor da multa que lhe
for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para
o pagamento, a importância será ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86
e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5%
(meio por cento) ao mês.
PARÁGRAFO ONZE – O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta à concessionária.
PARÁGRAFO DOZE –
No caso de aplicação de penalidade em que a
concessionária 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.
PARÁGRAFO TREZE - 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.
PARÁGRAFO CARTORZE – O período de atraso será contado em dias corridos.
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PARÁGRAFO QUINZE – Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes contratantes, respeitados o objeto do presente contrato, a
legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº
8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente,
os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
PARÁGRAO DEZESSEIS – Os atos administrativos de aplicação das sanções,
com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO
Este Contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente em virtude
dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o
objeto do mesmo.
CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES
Este Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA DOZE - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO E À
PROPOSTA COMERCIAL DA CONCESSIONÁRIA
Este contrato vincula-se, integralmente, em todos os seus termos,
às condições e especificações do Pregão Eletrônico TRE/AL nº XX/2019, e dos
seus anexos, e à proposta comercial da Concessionária evento SEI nº XXXX no
Processo SEI nº 0000389-17.2019.6.02.8000.
CLÁUSULA TREZE - DA PUBLICAÇÃO
O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da
União, na forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA CATORZE - DO FORO
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do
Estado de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o
presente contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado
pelas partes abaixo:
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
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Pelo TRE/AL
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Pela Empresa
Representante da empresa
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA (FACULTATIVA)

Eu,

(Representante Legal
devidamente
qualificado)
da
empresa
, DECLARO, para os devidos fins, que
visitei o local onde será executado o objeto do Pregão nº xxx/2019, tendo tomado
conhecimento de todas as peculiaridades e características do local, inclusive, das
possíveis dificuldades que possam onerar futuramente nossa empresa na execução
do mesmo.

XXXXXXXXX, XX de
XXXXXXX de XXXX.

NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)

CPF nº:
RG nº:
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA (OBRIGATÓRIA SE
NÃO REALIZAR A VISITA)

Eu,
devidamente qualificado) da empresa

(Representante

Legal

, DECLARO, para os devidos fins, que NÃO
visitei o local onde será realizado o objeto do Pregão nº xxx/2019, por
opção própria, assumindo, assim, que tenho total conhecimento acerca da
estrutura física do local, e CONCORDO com todas as condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e
qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em
virtude da omissão na verificação das condições do local de execução do
objeto do certame.

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX.

NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)

CPF nº:
RG nº:
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de maio de 2019.

Ratiﬁco a Informação 3092, da SLC (0539486) e
devolvo o feito a essa Unidade para incluir cláusula com
destaque para o fatod e que a vigência da contratação ﬁca
condiconada à existêrncia do contrato de aluguel do edifício
onde funciona a sede do Tribunal, para afastar possíveis
discussões em caso de encerramento da locação antes de
finda a vigência do contrato objeto destes autos.
Após, evoluir o feito à análise da AJ-DG.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/05/2019, às 15:36, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0542790 e o código CRC 5BA6C027.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2019
Minuta

PROCESSO Nº: 0000389-17.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MAIOR DESCONTO
Data: xx de xxxx de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário Abertura: 14h.
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 MAIOR DESCONTO, com regime de execução por empreitada por
preço global, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a concessão onerosa do
uso de dependência e bens destinados à prestação de serviço de restaurante e lanchonete.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto
nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15 e subsidiariamente pela Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas
pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123/2006, a
Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do
DOU, edição de 19/06/2001, 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 8.078/90 e demais exigências deste Edital e seus anexos.
1- DO OBJETO E DA VISTORIA.
1.1.
O presente Pregão tem por objetivo a concessão onerosa do uso de dependência e
bens destinados à prestação de serviço de restaurante e lanchonete, localizado no Edifício Sede
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL (A = 22,00m2).
1.1.1. Não será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame
licitatório.
1.2.
cedido.

É facultada às empresas proponentes realizar vistoria nas instalações do local a ser

1.3.
O licitante que optar por realizar a visita técnica, acompanhado por servidor designado
para esse fim, deverá efetuar o agendamento previamente junto à Seção de Manutenção e
Reparos, por meio do telefone (82) 2122-7797 (SMR).
1.3.1. Para a vistoria, o licitante, ou seu representante, deverá estar devidamente
identificado.
1.3.2. O licitante que efetuar a vistoria deverá emitir a Declaração de Visita Técnica, nos
termos do modelo do Anexo IV.
1.3.3. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar declaração que
não efetuou a visita técnica, mas que concorda com todas as condições estabelecidas no
Edital e seus Anexos, e, ainda, que assume toda e qualquer responsabilidade pela
ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições
do local de execução do objeto da presente licitação, conforme modelo constante no
Anexo V.
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2- DA PARTICIPAÇÃO.
2.1.
Poderão participar deste pregão os interessados 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.
2.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está
em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
2.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
2.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes deverão declarar, em campo próprio
do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
2.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
2.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;
2.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;
2.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
2.4.4.

estrangeiras que não funcionem no País;

2.4.5. 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).
3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
3.1.

Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados no

site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).

3.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima informado,
dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
3.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para acesso ao
sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, criados quando do
credenciamento supracitado.
3.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao
pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
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3.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
4 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como
os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).
4.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, do
Art. 13º, do Decreto 5.450/05).
4.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha privativas do
licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do objeto ofertado, em
campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização do Edital no site do
www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
4.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
4.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo
“descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da sessão
pública;
b) a descrição do objeto de acordo com o Anexo I deste edital.
4.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição
complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob pena de
desclassificação.
4.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço
proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
4.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento de
ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.
4.4.3.
Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta ajustada
encaminhada nos termos do item 8.1.
4.5.
As declarações referidas no subitem 9.1 “b” deverão ser enviadas em campo próprio
do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos fornecedores, as
quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando também poderá ser
solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
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4.6.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da
data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem prazo de validade
inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
4.7.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta
licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, prevalecerão,
sempre, as descrições constantes neste edital.
4.8.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou
encargo.
4.9.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
4.10.
O simples envio da proposta será interpretado como
deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de
31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de
alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição
quaisquer dos itens deste edital.

concordância com os termos
2002, no Decreto nº 5.450, de
21 de junho de 1993 e suas
que contrarie expressamente

5 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
5.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão estar
em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital.
5.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou que
apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas pelo
pregoeiro.
5.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
5.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
6 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
6.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
6.1.1. O julgamento obedecerá ao critério de MAIOR DESCONTO para o objeto deste Edital, que
será convertido no valor da Taxa Mensal de Ocupação do Espaço, conforme subitem 6.2 deste
Edital.
6.1.1.1. O percentual de desconto ofertado será o critério adotado para classificação e
julgamento das propostas no sistema Comprasnet, demonstrando o quanto a licitante se
dispõe a pagar mensalmente pela utilização da área cedida.
6.1.1.2.
Para efeito de apuração da Taxa Mensal de Ocupação (TU) do espaço será
considerada até 05 (cinco) casas decimais.

4
Minuta de edital de Pregão Eletrônico (0542851)

SEI 0000389-17.2019.6.02.8000 / pg. 170

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
6.1.2. Os lances deverão ser ofertados pelo percentual de desconto sobre 100 (cem), que
será convertido no valor da taxa mensal de utilização da área cedida, sendo o percentual de
desconto ofertado levado a efeito para a fase de lances.
6.1.3. O percentual de desconto ofertado será convertido no valor da
Ocupação do Espaço concedido, conforme a fórmula a seguir:

Taxa Mensal de

TU = (D x R$ 1.000,00) x 100
Em que:
TU = taxa mensal de ocupação do espaço;
D= percentual de desconto ofertado.
6.1.4. A fim de esclarecer o modelo adotado para este pregão, seguem exemplos de lances
ofertados e seu significado prático:
6.1.4.1. Percentual de 0,90684% (menor desconto aceito):
TU= (0,90684/100 x R$ 1.000,00) x 100
TU= R$ 906,84
Neste caso a licitante ofertou o valor de R$ 906,84 por mês pela utilização da área cedida.
6.1.3.2. Percentual de 1,5%):
TU= (1,5/100 x R$ 1.000,00) x 100
TU= R$ 1.500,00
Neste caso a licitante ofertou o valor de R$ 1.500,00 por mês pela utilização da área cedida.
6.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as
regras de aceitação dos mesmos.
6.3.
O licitante somente poderá oferecer lance com desconto superior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
6.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
6.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão
eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos
lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos
realizados.
6.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos,
a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação aos
licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta licitação.
6.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. Após o
que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
6.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance
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mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
7.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de maior
desconto, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
7.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite mínimo, o
percentual de desconto de 0,90684%, que de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que
está autorizado a negociar em busca de desconto superior.
7.2.1. O desconto de 0,90684% corresponde ao valor de R$ 906,84 (novecentos e seis reais
e oitenta e quatro centavos), relativo à Taxa Mensal de Ocupação.
7.2.2. As propostas com Taxa Mensal de Ocupação (TU) abaixo de R$ 906,84 (com valor de
desconto abaixo de 0,90684%), após a fase de lances, serão desclassificadas.
7.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o maior desconto e
tiver atendido a todas as exigências editalícias.
7.4.
Analisada a aceitabilidade do desconto obtido, o pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.
7.5.
Se a proposta ou o lance, de maior desconto, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
7.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar com o
licitante para que seja obtido desconto melhor.
8 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA AJUSTADA.
8.1.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos exigidos
para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, deverão ser
remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a
documentação deverão ser encaminhados, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor:
Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da contacorrente e praça de pagamento, assim como dados do representante da empresa (nome, CPF,
RG, endereço, telefone etc), podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para
contratação sugerido no ANEXO II.
8.2.
Também deverá ser encaminho pelo sistema Comprasnet,
pregoeiro, os seguintes documentos:

quando solicitado pelo

a) Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a inexistência de
vínculo dos membros da concessionária com este Tribunal, que evidencie a prática de
nepotismo, conforme atesta o art. 2º, V, e art. 3º da Resolução 7/2005 e/ou art. 4º da
Resolução 156/2012, ambas do CNJ;
b) Declaração em que ateste cumprir o prescrito no art. 27, V, da Lei nº 8.666/93.
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c) Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a inexistência de fato
superveniente que impeça a celebração pela Administração, nos termos do art. 32, §2º da
Lei nº 8.666/93.
d) Alvará Sanitário.
9 – DA HABILITAÇÃO.
9.1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a apresentação/obtenção
da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do
Comprasnet.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios das
entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis para
que o licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei Federal
nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet, no
momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
d) Quanto à qualificação técnica:
d.1) atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado que comprove(m) de forma satisfatória o desempenho de atividades com
características compatíveis com o objeto deste edital;
d.2) Declaração de Visita Técnica, caso a tenha realizado, ou no caso de não ter realizado,
Declaração de Não Visita, conforme modelos constantes nos Anexos IV e V.
e) Quanto à qualificação econômino-financeiro, Certidão negativa de falência, recuperação
judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.
9.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
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9.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em
consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) horas, a
contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, comprovando sua
idoneidade.
9.3.1. 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.
9.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes que se enquadrem como
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação, conforme
estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº
8.538/2015.
9.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da
comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis,
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
9.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal será
contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.
9.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação
de justificativa.
9.4.4. A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os
prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.3.1. e 9.3.3.
9.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 9.4.1. e
9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
9.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 9.1, serão inabilitados,
não se admitindo complementação posterior.
9.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital.
9.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da empresa
licitante cadastrada no SICAF.
9.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
10 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
10.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolizando a peça
impugnatória no endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br .
10.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do edital,
decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).

8
Minuta de edital de Pregão Eletrônico (0542851)

SEI 0000389-17.2019.6.02.8000 / pg. 174

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
10.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova
data para realização do certame.
10.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à Seção
de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@treal.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do
TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
11 - DOS RECURSOS
11.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao pregoeiro,
exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando sucintamente suas
razões, logo após a fase de habilitação.
11.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema eletrônico, da
intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término do tempo informado.
11.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada, o
sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 03 dias, as
quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimidados para, querendo,
apresentar contra-razões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas
pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
11.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não
sejam passíveis de aproveitamento.
11.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado pelo
Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo pregoeiro
ao vencedor.
12- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
12.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre
que não houver recurso.
12.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou,
quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
12.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º
da Lei 10.522, de 19/07/2002.
13 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
13.1.

O preço ofertado será fixo e irreajustável.

14 - DA CONTRATAÇÃO.
14.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante contrato,
no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazo de pagamento, condições de
execução em conformidade com este edital.
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14.2.
A licitante vencedora será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o
instrumento contratual.
14.3.
Antes da adjudicação será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do
contrato.
14.4.
Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 14.3. ou se recusar a
receber a Nota de Empenho ou assinar o instrumento contratual, será convocada outra licitante
para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
15 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
15.1.
A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta negar-se em aceitar a nota
de empenho, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer
fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF,
pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais
cominações legais.
15.2.
Pela inexecução total ou parcial a licitante ficará sujeita às sanções administrativas
previstas nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93, 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.
15.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a
Administração Pública, poderão ser aplicadas à licitante juntamente as multas convencionais e de
mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
15.4.
Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou
parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa e resguardados os
procedimentos legais pertinentes, aplicar as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de
Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
15.4.1. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” acima (item 15.4)
aplicadas cumulativamente com a sanção de multa.

poderão ser

15.4.2. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento
das normas de licitação ou dos contratos celebrados.
15.5.
A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade
competente, nos seguintes percentuais e hipóteses:
a) 5% (cinco por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos de fraude fiscal,
apresentação de documento falso, emissão de declaração falsa e comportamento
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inidôneo;
b) 2% (dois por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos de retardamento da
execução do objeto do contrato e falha ou fraude na execução do contrato;
c) 1% (um por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos de não assinatura do
contrato no prazo estabelecido, não entrega da documentação exigida no certame e não
manutenção da proposta.
15.6.
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.
15.7.
A licitante, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o fornecimento dos
materiais, 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.
15.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/93.
15.9.
Se a licitante não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco)
dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.
15.10.
licitante.

O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à

15.11.
No caso de aplicação de penalidade em que a concessionária 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.
15.11.1.
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.
15.12.

O período de atraso será contado em dias corridos.

15.13.
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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
15.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa
de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
16 - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE.
16.1.
A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura,
podendo, a critério do concedente, mediante aditivo, ser prorrogado por iguais e sucessivos
períodos, até, no máximo, 60 (sessenta) meses, nos moldes do art. 57, II da Lei 8.666/93.
16.1.

A vigência do contrato objeto deste certame ficará condicionada a vigência do
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contrato de aluguel do edifício onde funciona a sede deste Tribunal.
16.2.
Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser
reajustado, alcançando a data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA
acumulado no período, a requerimento do concedente, e caso se verifique hipótese legal que
autorize reajustamento.
16.3.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado
pela legislação então em vigor.
16.4.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
17- DO PAGAMENTO.
17.1.
A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação até o 5º dia útil de
cada mês, através de depósito bancário, na conta-corrente a ser indicada pelo Tribunal,
devendo o comprovante de depósito ser enviado ao Gestor do contrato para adoção das
providências necessárias.
17.2.
No primeiro e no último mês de vigência contratual, os valores da contraprestação
serão rateados com base na razão entre o número de dias de vigência do presente contrato e o
número de dias existentes no respectivo mês.
17.3.
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 concessionário 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%
18 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
18.1.

As descritas no Anexo III (Minuta de contrato) do edital.

19 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
19.1.

As descritas no Anexo III (Minuta de contrato) do edital.

20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no todo ou
em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
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20.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
20.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
20.4.
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.
20.5.
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.
20.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.
20.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança do
futuro contrato.
20.8.
edital.

Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado neste

20.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de
Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Bairro Centro, Maceió
– AL, CEP: 57051-090.
20.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem
de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
20.11.

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

20.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do Decreto
nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93.
20.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e Contratos,
COMAP, no endereço especificado no item 20.9, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos
sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
20.15.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A – Sugestão de Cardápio para Lanchonete;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de contrato;
ANEXO IV – Declaração de Visita Técnica;
ANEXO III – Declaração de Não Visita.
20.16.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de Alagoas, para
dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser
solucionadas administrativamente.
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Maceió/AL, xx de xxxx de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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Anexo I
Pregão nº xx/2019
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1. Constitui objeto da licitação a concessão onerosa do uso de dependência e bens

destinados à prestação de serviço de restaurante e lanchonete, localizado no Edifício
Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL (A = 22,00m2).
2. OBJETIVO
1. Buscar uma melhor qualidade no serviço de alimentação, disponibilizando lanchonete
aos magistrados, servidores e usuários deste Regional.
2. Atender às exigências legais em vigor no que se refere à concessão de uso de área e a
devida contra prestação.
3. HABILITAÇÃO
1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor,
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus
administradores;
3. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;
4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
1. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal – Certidão Conjunta Negativa de
Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil;
2. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: CND - Certidão Negativa de
Débito, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou pela Secretaria
da Receita Federal;
3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
Certidão de Regularidade de FGTS - CRF,emitida pela Caixa Econômica Federal;
4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Art. 3º da Lei nº
12.440, de 7 de julho de 2011 (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas); e
5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou
sede da licitante.
3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
1. A empresa deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) de forma
satisfatória o desempenho de atividades com características compatíveis com o
objeto deste edital.
2. É facultada às empresas proponentes realizar vistoria nas instalações dos locais
onde os serviços serão executados.
3. O licitante que optar por realizar a visita técnica, acompanhado por servidor
designado para esse fim, nos termos do modelo do Anexo IV, deverá efetuar o
agendamento previamente junto à Seção de Manutenção e Reparos, por meio do
telefone (82) 2122-7797 (SMR).
4. Para a vistoria, o licitante, ou seu representante, deverá estar devidamente
identificado.
5. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar declaração que
não efetuou a visita técnica, mas que concorda com todas as condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos, e, ainda, que assume toda e qualquer
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responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão
na verificação das condições do local de execução do objeto da presente licitação,
conforme modelo constante no Anexo V.
4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da licitante.
5. OUTROS DOCUMENTOS
1. Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a
inexistência de vínculo dos membros da contratada com este Tribunal,que
evidencie a prática de nepotismo, conforme atesta o art. 2º, V, e art. 3º da
Resolução 7/2005 e/ou art. 4º da Resolução 156/2012, ambas do CNJ;
2. Declaração em que ateste cumprir o prescrito no art. 27, V, da Lei nº 8.666/93.
3. Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a
inexistência de fato superveniente que impeça a celebração pela Administração,
nos termos do art. 32, §2º da Lei nº 8.666/93.
4. Alvará Sanitário.
6. A DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ:
1. Estar em nome da licitante;
2. Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente. Nos
casos omissos, o(a) pregoeiro(a) considerará como prazo de validade o de 60
(sessenta) dias, contados da data de expedição do respectivo documento, exceto
a Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, ambas com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com
o art. 2º, do Decreto nº 6.106/2007;
3. Referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal dispositivo não é válido
para a Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária, bem
como a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais.
4. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS
1. O fornecimento dos lanches deverá ser efetuado de segunda a sexta-feira no horário
de 11h às 19h (segunda-feira a quinta-feira) e de 6h às 14h (sexta-feira).
2. A critério da Administração do Tribunal, o horário de atendimento poderá ser alterado, a
fim de atender os casos excepcionais.
3. O cardápio para os lanches constantes no anexo I-A, poderá sofrer alterações

levando-se em conta o comportamento dos usuários, frente à alimentação servida.

4. Não será permitida a venda ou exposição de bebidas alcoólicas na lanchonete, sob pena

de rescisão imediata do contrato.

5. A licitante vencedora receberá as instalações, mediante contrato de concessão de

uso, após serem as mesmas vistoriadas pelas partes interessadas.

5. TABELA DE PREÇOS:

LOTE I

1.

1.ITEM LOCAL
01

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS - SEDE

ÁREA
13º Andar 22,00m²

VALOR MÍNIMO ESTIMADO
R$ 906,84 (novecentos e seis reais e oitenta
e quatro centavos)

6. MODALIDADE DE LICITAÇÃO
1. Os serviços do objeto deste certame serão contratados através da modalidade

licitatória Pregão, tipo maior lance, instituída pela Lei nº 10.520/2002.

7. DO PAGAMENTO
1. A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação até o 5º dia útil de

cada mês, através de depósito bancário, na conta-corrente a ser indicada pelo
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Tribunal, devendo o comprovante de depósito ser enviado ao Gestor do contrato para
adoção das providências necessárias.
2. No primeiro e no último mês de vigência contratual, os valores da contraprestação
serão rateados com base na razão entre o número de dias de vigência do presente
contrato e o número de dias existentes no respectivo mês.
8. ENCARGOS SOCIAIS
1. À Concessionária caberá, ainda:
1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldálos na época própria, vez que os seus funcionários não manterão nenhum vínculo
empregatício com este Regional.
2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos
serviços;
3. Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências, obrigações e
encargos necessários ao cumprimento das imposições legais inerentes ao
exercício das atividades finalísticas do objeto licitado;
4. A inadimplência da concessionária, com referência aos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não
transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá
onerar o objeto desta licitação.
9. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
1. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes,
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e
referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos
não têm nenhum vínculo empregatício com este Regional;
2. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Poder Judiciário ou
a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que
estiver sujeita;
3. Corrigir todas as imperfeições verificadas pela Fiscalização, na execução das atividades,
no prazo por esta determinada;
4. Efetuar, mensalmente, a contraprestação pactuada da forma e no prazo estipulado pela
Administração;
5. Equipar a lanchonete de maneira adequada à prestação dos serviços;
6. Dar início ao exercício das atividades na área no prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos contados da assinatura do contrato;
7. Manter a lanchonete funcionando exclusivamente dentro da área cujo uso é permitido;
8. Manter a área e edificações em perfeitas condições de segurança, conservação e
limpeza, arcando com as despesas para tanto necessárias;
9. Fornecer semanalmente os lanches de acordo com o cardápio apresentados na
proposta, em condições sadias, preparadas fora do Tribunal, com gêneros de primeira
qualidade, ótima apresentação e sabor agradável, dentro das exigências de higiene e
técnicas culinárias;
10. Efetuar o transporte dos alimentos em recipientes adequados, devidamente tampados
e isolados, providenciar, por sua conta e risco, a conservação dos mesmos e, se for o
caso, o estoque de alimentos e de material necessários à sua atividade;
11. Retirar do local dos serviços, diariamente, lixo resultante de suas atividades, de
acordo com as normas fixadas pelo órgão competente;
12. Encerrar, de imediato, qualquer atividade que esteja sendo exercida e que venha a ser
proibida por órgão competente;
13. Garantir adequadas condições para todos os empregados que estiverem prestando
serviço neste Regional, através de exames de saúde periódicos, utilizando para a
execução dos serviços profissionais devidamente qualificados;
14. Manter, por sua exclusiva conta, os funcionários em serviço, devidamente
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uniformizados, os quais deverão apresentar-se permanentemente limpos e asseados,
quer no aspecto pessoal, quer no vestiário e calçado, substituindo-se imediatamente,
por solicitação do Tribunal, aquele que não preencher esta exigência. Todos os
empregados deverão portar cartão de identificação, do qual deverá constar seu nome
e função.
15. Efetuar supervisão rigorosa do processo de higienização de bandejas, pratos, talheres
e demais utensílios, visando à garantia da sanidade microbiológica dos mesmos;
16. Apresentar, quando da assinatura do contrato, relação nominal, com respectiva
identificação e qualificação dos empregados que serão utilizados na execução dos
serviços. Qualquer eventual substituição, exclusão ou inclusão deverá ser notificada
ao gestor do contrato;
17. Manter fixado em local visível o cardápio da lanchonete e tabela de preços de todos os
itens encontrados na relação;
18. Afastar, de imediato, qualquer pessoa a ela vinculada que pratique ato inadequado,
bem como descumpra as normas e/ou instruções de que trata este instrumento;
19. Desocupar, de imediato, a área licitada, restituindo-a em perfeitas condições de uso,
quando findo, dissolvido ou rescindido o contrato;
20. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação
exigidas para a contratação;
21. Permitir o acesso dos representantes deste Tribunal, sem prévia comunicação, nos

locais de preparo e acondicionamento dos alimentos, sendo para tal exigida apenas a
devida identificação do agente (em regra, o gestor do contrato);
22. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL não aceitará, sob nenhum pretexto,
a transferência de responsabilidade da Concessionária para outras entidades, sejam
fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
23. A inadimplência da Concessionária, com referência aos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não
transfere à Administração a responsabilidade por pagamento, nem poderá onerar o
objeto desta licitação.
24. A Concessionária fornecerá uniforme completo aos seus empregados, mantendo-os
permanentemente limpos e asseados, tanto no aspecto físico dos funcionários, como
no que diz respeito a vestuário e calçado, substituindo imediatamente, por solicitação
do Tribunal, aquele que não preencher essa exigência.
25. A Concessionária obrigar-se-á a pagar os tributos e as contas de serviços públicos que
venham a incidir sobre o espaço cedido, tais como energia elétrica, água e taxa da
coleta de lixo. Considerando que não é possível a instalação de medidores individuais
para aferir o consumo de energia elétrica e de água potável do espaço cedido, o valor
a ser cobrado para tais despesas será por estimativa, com base nos seguintes
critérios:
1. O valor equivalente ao consumo de energia elétrica para o lote I, Sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, foi estimado mediante estudo feito pela Seção de
Manutenção e Reparos e equivale à 399 kWh/mês;
2. O valor equivalente ao consumo de água potável para o lote I, Sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, foi estimado mediante estudo feito pela Seção de
Manutenção e Reparos e equivale à 25,00 L/dia;
3. Havendo cobrança de taxa de coleta de lixo pelo Município de Maceió, a
Concessionária terá a obrigação de pagar a quantia proporcional à área
efetivamente ocupada.
10. OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
1. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do ajuste, inclusive
permitir o livre acesso dos funcionários da Concessionária à dependência enfocada no
subitem 1.1, do objeto;
2. Atestar a execução do objeto por meio do gestor do contrato e acompanhar
efetivamente a contraprestação da Concessionária, fazendo juntar ao processo os
documentos necessários à sua comprovação;
3. Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas as
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obrigações contratuais;
4. Emitir ordem de serviço para início das atividades da Concessionária, após a assinatura

do contrato;

5. Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato.
11. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
1. O objeto licitado será acompanhado e fiscalizado por servidor do Tribunal Regional

Eleitoral de Alagoas – TRE/AL especialmente designado pela autoridade competente,
que terá seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuições e responsabilidades do
artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, os quais serão auxiliados, ou não, por empresa
terceirizada a ser contratada.
2. Caberá ao Fiscal do contrato:
1. Emitir a ordem de serviço do objeto contratual;
2. Verificar a execução do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;
3. Atestar e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os
pagamentos;
4. Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato,
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos
observados;
5. Dar imediata ciência aos seus superiores e ao órgão de controle, dos incidentes e
ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a
rescisão contratual;
6. Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da
execução do contrato.
3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão
ser solicitadas pelo fiscal à autoridade competente, para a adoção das medidas que
julgar necessárias.
4. A fiscalização será exercida pelo Contratante e não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder
Público ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratante se reserva o direito de rejeitar
a execução do objeto contratual prestado, se em desacordo com os termos do edital.
5. Caberá ao Gestor do contrato:
1. Prorrogar o Contrato junto à Autoridade Competente (ou às instâncias
competentes), que deve ser providenciada antes de seu término, reunindo as
justificativas competentes;
2. Comunicar a abertura de nova licitação à área competente, antes de findo o
estoque de bens e/ou a prestação de serviços e com antecedência razoável;
3. Acompanhar o pagamento de Faturas/Notas Fiscais;
4. Comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na
execução contratual, que tenham implicações na atestação;
5. Comunicar as irregularidades encontradas: situações que se mostrem desconformes
com o Edital ou Contrato e com a Lei;
6. Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteração de condição
contratual deve ser submetida ao superior hierárquico, acompanhada das
justificativas pertinentes;
7. Cuidar das alterações de interesse da Concessionária, que deverão ser por ela
formalizadas e devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de
pedido de reequilíbrio econômico-financeiro ou repactuação. No caso de pedido de
prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o fato impeditivo da execução, o
qual, por sua vez, deverá corresponder àqueles previstos no parágrafo primeiro
do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterações;
8. Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração
unilateral do Contrato pela Administração;
9. Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder,
responsabilizando-se
por
tais
informações,
inclusive
sempre
quando
cobradas/solicitadas;

19
Minuta de edital de Pregão Eletrônico (0542851)

SEI 0000389-17.2019.6.02.8000 / pg. 185

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
10. Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua

prorrogação, nos termos da Lei;
11. Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas,
administrativas ou jurídicas;
12. Documentar nos autos todos os fatos dignos denota;
13. Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalização da Concessionária, com base
nos termos Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cláusulas
por culpa da Concessionária, acionando as instâncias superiores e/ou os Órgãos
Públicos competentes quando o fato exigir.
6. Designação de gestor/fiscal:
1. Fica
designado o(a)
servidor(a)
,
lotado(a) no(a)
, matrícula
, e, em sua ausência, o seu
substituto legal, (quando houver) para, nessa ordem, exercerem a
gestão/fiscalização do contrato, devendo o mesmo representar este Tribunal
perante a contratada e zelar pela boa execução do objeto pactuado, nas
atividades de gestão, fiscalização e controle constantes na Resolução nº
15.787/2017.
12. DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
1. A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura,

podendo, a critério do Contratante, mediante aditivo, ser prorrogado por iguais e
sucessivos períodos, até, no máximo, 60 (sessenta) meses, nos moldes do art. 57, II
da Lei 8.666/93.
2. Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser
reajustado, alcançando a data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA
acumulado no período, a requerimento do concedente, e caso se verifique hipótese
legal que autorize reajustamento.
3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.
4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com
a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada do SICAF, ou
dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º
da mesma Lei, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
neste Edital e das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, a licitante que:
1. não celebrar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta;
2. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
3. ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
4. não mantiver a proposta;
5. falhar ou fraudar a execução do Contrato; e
6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
2. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou
parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa e resguardados
os procedimentos legais pertinentes, aplicar as seguintes sanções:
1. advertência;
2. multa;
3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e
Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou
indiretamente pela União
4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.3 e 13.2.4 deste instrumento poderão
ser aplicadas cumulativamente com a sanção de multa.
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4. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das

normas de licitação ou dos contratos celebrados.
5. A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade
competente, nos seguintes percentuais e hipóteses:
1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de
material ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de
atraso;
2. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de
material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre
o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional e a critério
do órgão ou entidade interessada, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
3. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o
valor total do contrato ou da Nota de Empenho, sem prejuízo da aplicação do
disposto nos incisos I e II do art. 5º do supracitado Decreto;
4. 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente
o material ou em concluir o serviço, calculados sobre o valor correspondente à
parte inadimplente;
5. 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do
contrato ou da Nota de Empenho; e
6. 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato,
exceto quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato ou
da Nota de Empenho.
6. A multa apenas será executada após regular processo administrativo, facultada a
defesa prévia da licitante ou contratada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da notificação.
7. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do
dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execução de
serviços, se dia de expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do
primeiro dia útil seguinte.
8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará à Conceionária o contraditório e a ampla defesa,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
14. GENERALIDADES
1. O CNPJ do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL é 06.015.041/0001-38.
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ANEXO I-A

SUGESTÃO DO CARDÁPIO LANCHONETE

Itens sugeridos para disponibilização nos balcões:

1. Sucos de polpa;
2. Sucos prontos de caixinha;
3. Refrigerantes;
4. Salada de frutas (pré-preparada);
5. Salgados de forno (coxinha, pastel, folhado, etc);
6. Sanduíche natural;
7. Sanduíche misto quente;
8. Torta salgada;
9. Bolos de café;
10. Bolos com cobertura;
11. Almoço em porção individual congelada;
12. Açaí na tigela;
13. Tapioca;
14. Docinhos (brigadeiro / surpresa de uva);
15. Frutas in natura;
16. Água de Coco;
17. Sopas;
18. Pão de queijo (tradicional e mineiro);
19. Saladas para almoço.
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Maceió, 11 de abril de 2019.

Mário Jorge Uchôa Souza Filho
Assessor de Planejamento e Gestão
Gabinete da Secretaria de Administração

De acordo.
Aprovo o TR colacionado.

Maceió, 11 de abril de 2019.

JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA
Secretário de Administração

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO, Assessor(a) de Gabinete, em 11/04/2019, às 17:13, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Secretário de Administração, em 11/04/2019, às 17:22, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0528322 e o código CRC C2AD2C0D.
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ANEXO II
Pregão Eletrônico nº XX/2019
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
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
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ANEXO III
Contrato nº XX/2019

MINUTA
Contrato de concessão onerosa do uso
de dependência e bens destinados à
prestação de serviço de restaurante e
lanchonete, entre o Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, em nome da União,
e a empresa _______.
Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de
Direito Público Interno - situado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 – Farol,
Maceió/AL, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato
representado por seu neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado,
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no
CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, e a
empresa _______________________, situada em ________________, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° _____________________, daqui por diante denominada
CONCESSIONÁRIA, neste ato representada por _________________, portador do
RG nº ______________, inscrito no CPF sob o n° _________________, residente em
__________________, resolvem celebrar o presente Contrato de concessão
onerosa do uso de dependência e bens, mediante as cláusulas e condições
que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Este contrato tem por objeto a concessão onerosa do uso de
dependência e bens destinados à prestação de serviço de restaurante e
lanchonete, localizado no Edifício Sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas – TRE/AL (A = 22,00m2).
CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Este contrato será regido pelos mandamentos da Lei Federal nº
8.666/93 e regulamentações.
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as
disposições das Leis nº 10.520/02, 8.078/90, do Decreto nº 5.450/05, os
princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem,
como a resolução do tribunal Regional Eleitoral de Alagoas n 15.787, de
15/02/2017, disponível no site www.tre-al.jus.br.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
A concessionária pagará pela utilização da dependência e bens
objeto deste contrato a Taxa Mensal de Ocupação do Espaço no valor de R$
xxx, perfazendo o valor total da contratação, considerando o prazo de
vigência do contrato, R$ xxx.
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA O FORNECIMENTO DE
LANCHES
O fornecimento dos lanches deverá ser efetuado de segunda a
sexta-feira no horário de 11h às 19h (segunda-feira a quinta-feira) e de 6h
às 14h (sexta-feira).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A critério da Administração do Tribunal, o horário
de atendimento poderá ser alterado, a fim de atender os casos
excepcionais.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O cardápio para os lanches constantes no anexo I-A
do Edital, poderá sofrer alterações levando-se em conta o comportamento
dos usuários, frente à alimentação servida.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Não será permitida a venda ou exposição de
bebidas alcoólicas na lanchonete, sob pena de rescisão imediata do
contrato.
PARÁGRAFO QUARTO - A concessionária receberá as instalações, a partir da
assinatura deste instrumento, após serem as mesmas vistoriadas
pelas partes interessadas.
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação
até o 5º dia útil de cada mês, através de depósito bancário, na contacorrente a ser indicada pelo Tribunal, devendo o comprovante de depósito
ser enviado ao Gestor do contrato para adoção das providências necessárias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No primeiro e no último mês de vigência contratual,
os valores da contraprestação serão rateados com base na razão entre o
número de dias de vigência do presente contrato e o número de dias
existentes no respectivo mês.
PARÁGRAFO SEGUNDO - 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 a concessionária não
tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
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EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
365

I= (6/100)
365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
São obrigações da CONCESSIONÁRIA:
Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de
seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e
quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços
executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm
nenhum vínculo empregatício com este Regional;
b)
Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar
ao Poder Judiciário ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa
ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
c)
Corrigir todas as imperfeições verificadas pela Fiscalização, na
execução das atividades, no prazo por esta determinada;
d)
Efetuar, mensalmente, a contraprestação pactuada da forma e no
prazo estipulado pela Administração;
e)
Equipar a lanchonete de maneira adequada à prestação dos
serviços;
f)
Dar início ao exercício das atividades na área no prazo máximo de
30 (trinta) dias corridos contados da assinatura do contrato;
g)
Manter a lanchonete funcionando exclusivamente dentro da área
cujo uso é permitido;
h)
Manter a área e edificações em perfeitas condições de segurança,
conservação e limpeza, arcando com as despesas para tanto
necessárias;
i)
Fornecer semanalmente os lanches de acordo com o cardápio
apresentados na proposta, em condições sadias, preparadas fora do
Tribunal, com gêneros de primeira qualidade, ótima apresentação e
sabor agradável, dentro das exigências de higiene e técnicas
culinárias;
j)
Efetuar o transporte dos alimentos em recipientes adequados,
devidamente tampados e isolados, providenciar, por sua conta e risco,
a conservação dos mesmos e, se for o caso, o estoque de alimentos e
de material necessários à sua atividade;
a)
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Retirar do local dos serviços, diariamente, lixo resultante de suas
atividades, de acordo com as normas fixadas pelo órgão competente;
l)
Encerrar, de imediato, qualquer atividade que esteja sendo
exercida e que venha a ser proibida por órgão competente;
m) Garantir adequadas condições para todos os empregados que
estiverem prestando serviço neste Regional, através de exames de
saúde periódicos, utilizando para a execução dos serviços profissionais
devidamente qualificados;
n)
Manter, por sua exclusiva conta, os funcionários em serviço,
devidamente uniformizados, os quais deverão apresentar-se
permanentemente limpos e asseados, quer no aspecto pessoal, quer
no vestiário e calçado, substituindo-se imediatamente, por solicitação
do Tribunal, aquele que não preencher esta exigência. Todos os
empregados deverão portar cartão de identificação, do qual deverá
constar seu nome e função.
o)
Efetuar supervisão rigorosa do processo de higienização de
bandejas, pratos, talheres e demais utensílios, visando à garantia da
sanidade microbiológica dos mesmos;
p)
Apresentar, quando da assinatura do contrato, relação nominal,
com respectiva identificação e qualificação dos empregados que serão
utilizados na execução dos serviços. Qualquer eventual substituição,
exclusão ou inclusão deverá ser notificada ao gestor do contrato;
q)
Manter fixado em local visível o cardápio da lanchonete e tabela
de preços de todos os itens encontrados na relação;
r)
Afastar, de imediato, qualquer pessoa a ela vinculada que
pratique ato inadequado, bem como descumpra as normas e/ou
instruções de que trata este instrumento;
s)
Desocupar, de imediato, a área licitada, restituindo-a em perfeitas
condições de uso, quando findo, dissolvido ou rescindido o contrato;
t)
Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de
habilitação e qualificação exigidas para a contratação;
k)

Permitir o acesso dos representantes deste Tribunal, sem prévia
comunicação, nos locais de preparo e acondicionamento dos
alimentos, sendo para tal exigida apenas a devida identificação do
agente (em regra, o gestor do contrato);
v)
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL não aceitará,
sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da
Concessionária para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou
quaisquer outros.
w) A inadimplência da Concessionária, com referência aos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da
execução
do
contrato,
não
transfere
à
Administração
a
responsabilidade por pagamento, nem poderá onerar o objeto desta
licitação.
x)
A Concessionária fornecerá uniforme completo aos seus
empregados, mantendo-os permanentemente limpos e asseados, tanto
no aspecto físico dos funcionários, como no que diz respeito a
vestuário e calçado, substituindo imediatamente, por solicitação do
u)
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Tribunal, aquele que não preencher essa exigência.
y)
A Concessionária obrigar-se-á a pagar os tributos e as contas de
serviços públicos que venham a incidir sobre o espaço cedido, tais
como energia elétrica, água e taxa da coleta de lixo. Considerando
que não é possível a instalação de medidores individuais para aferir o
consumo de energia elétrica e de água potável do espaço cedido, o
valor a ser cobrado para tais despesas será por estimativa, com base
nos seguintes critérios:
y.1) O valor equivalente ao consumo de energia elétrica para
o lote I, Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, foi
estimado mediante estudo feito pela Seção de Manutenção e
Reparos e equivale à 399 kWh/mês;
y.2) O valor equivalente ao consumo de água potável para o
lote I, Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, foi
estimado mediante estudo feito pela Seção de Manutenção e
Reparos e equivale à 25,00 L/dia;
y.2) Havendo cobrança de taxa de coleta de lixo pelo
Município de Maceió, a Concessionária terá a obrigação de
pagar a quantia proporcional à área efetivamente ocupada.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não será permitida a subcontratação, no todo ou em
parte, do objeto deste certame licitatório.
PARÁGRAFO SEGUNDO - À Concessionária caberá, ainda:
a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e
obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários
não manterão nenhum vínculo empregatício com este Regional;
b) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
funcionários no desempenho dos serviços;
c) Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências,
obrigações e encargos necessários ao cumprimento das imposições
legais inerentes ao exercício das atividades finalísticas do objeto
licitado.
PARÁGRAFO TERCEIRO
- A inadimplência da concessionária, com
referência aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
resultantes da execução do contrato, não transfere à Administração a
responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto desta
contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
O Concedente se obriga a:
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a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do
ajuste, inclusive permitir o livre acesso dos funcionários da
Concessionária à dependência localizada no edifício sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas;
b) Atestar a execução do objeto por meio do gestor do contrato e
acompanhar efetivamente a contraprestação da Concessionária,
fazendo juntar ao processo os documentos necessários à sua
comprovação;
c) Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde
que atendidas as obrigações contratuais;
d) Emitir ordem de serviço para início
Concessionária, após a assinatura do contrato;

das

atividades

da

e) Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados a
partir de sua assinatura, podendo, a critério do Contratante, mediante aditivo,
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, até, no máximo, 60
(sessenta) meses, nos moldes do art. 57, II da Lei 8.666/93.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A vigência deste contrato ficará condicionada a
vigência do contrato de aluguel do edifício onde funciona a sede deste
Tribunal.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do
contrato, o seu valor poderá ser reajustado, alcançando a data de formulação
da proposta e aplicando-se o índice IPCA acumulado no período, a
requerimento do concedente, e caso se verifique hipótese legal que autorize
reajustamento.
PARÁGRAFO TERCEIRO Caso
o
índice
estabelecido
para
reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser
utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela
legislação então em vigor.
PARÁGRAFO QUARTO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice
substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do
preço do valor remanescente.
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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A CONSSECIONÁRIA que dentro do prazo de validade de sua
proposta negar-se em aceitar a nota de empenho, deixar de entregar a
documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será
descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas
previstas neste contrato e das demais cominações legais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Pela inexecução total ou parcial a concessionária
ficará sujeita às sanções administrativas previstas nas Leis nº 10.520/2002 e
8.666/93, 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.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de
impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser
aplicadas à concessionária juntamente as multas convencionais e de mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº
8.666/93, pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração
poderá, garantida a prévia defesa e resguardados os procedimentos legais
pertinentes, aplicar as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pela União;
d) declaração de inidoneidade
administração Pública.

para

licitar

ou

contratar

com

a

PARÁGRAFO QUARTO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” acima
(parágrafo terceiro) poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção
de multa.
PARÁGRAFO QUINTO - A advertência consiste em repreensão por escrito
imposta pelo não cumprimento das normas de licitação ou dos contratos
celebrados.
PARÁGRAFO SEXTO A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de
despesas ou outra autoridade competente, nos seguintes percentuais e
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hipóteses:
a) 5% (cinco por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos
de fraude fiscal, apresentação de documento falso, emissão de
declaração falsa e comportamento inidôneo;
b) 2% (dois por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos
de retardamento da execução do objeto do contrato e falha ou fraude
na execução do contrato;
c) 1% (um por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos de
não assinatura do contrato no prazo estabelecido, não entrega da
documentação exigida no certame e não manutenção da proposta.
PARÁGRAFO SÉTIMONa aplicação das penalidades previstas nesta
cláusula 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.
PARÁGRAFO OITAVO A concessionária, quando não puder cumprir os
prazos estipulados para o fornecimento dos materiais, 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.
PARÁGRAFO NONO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na
forma do art. 109 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO DEZ - Se a concessionária não recolher o valor da multa que lhe
for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para
o pagamento, a importância será ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86
e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5%
(meio por cento) ao mês.
PARÁGRAFO ONZE – O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta à concessionária.
PARÁGRAFO DOZE –
No caso de aplicação de penalidade em que a
concessionária tenha que pagar multa através de Guia de Recolhimento da
União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice utilizado para atualização
do valor será o IPCA.
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PARÁGRAFO TREZE - 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.
PARÁGRAFO CARTORZE – O período de atraso será contado em dias corridos.
PARÁGRAFO QUINZE – Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes contratantes, respeitados o objeto do presente contrato, a
legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº
8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente,
os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
PARÁGRAO DEZESSEIS – Os atos administrativos de aplicação das sanções,
com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO
Este Contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente em virtude
dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o
objeto do mesmo.
CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES
Este Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA DOZE - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO E À
PROPOSTA COMERCIAL DA CONCESSIONÁRIA
Este contrato vincula-se, integralmente, em todos os seus termos,
às condições e especificações do Pregão Eletrônico TRE/AL nº XX/2019, e dos
seus anexos, e à proposta comercial da Concessionária evento SEI nº XXXX no
Processo SEI nº 0000389-17.2019.6.02.8000.
CLÁUSULA TREZE - DA PUBLICAÇÃO
O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da
União, na forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA CATORZE - DO FORO
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do
Estado de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o
presente contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado
pelas partes abaixo:
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Pela Empresa
Representante da empresa
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA (FACULTATIVA)

Eu,

(Representante Legal
devidamente
qualificado)
da
empresa
, DECLARO, para os devidos fins, que
visitei o local onde será executado o objeto do Pregão nº xxx/2019, tendo tomado
conhecimento de todas as peculiaridades e características do local, inclusive, das
possíveis dificuldades que possam onerar futuramente nossa empresa na execução
do mesmo.

XXXXXXXXX, XX de
XXXXXXX de XXXX.

NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)

CPF nº:
RG nº:
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA (OBRIGATÓRIA SE
NÃO REALIZAR A VISITA)

Eu,
devidamente qualificado) da empresa

(Representante

Legal

, DECLARO, para os devidos fins, que NÃO
visitei o local onde será realizado o objeto do Pregão nº xxx/2019, por
opção própria, assumindo, assim, que tenho total conhecimento acerca da
estrutura física do local, e CONCORDO com todas as condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e
qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em
virtude da omissão na verificação das condições do local de execução do
objeto do certame.

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX.

NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)

CPF nº:
RG nº:
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de maio de 2019.

À AJ-DG,
para análise da minuta de pregão apresentada.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 16/05/2019, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0542852 e o código CRC 57A46C4F.
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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
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0000389-17.2019.6.02.8000
: PRESIDÊNCIA
: PREGÃO ELETRÔNICO - CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO

Parecer nº 973 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. OBJETO

Trata-se de pretensão de concessão onerosa de uso
de espaço público e bens destinados à prestação de serviço de
restaurante e lanchonete.
O estudo da viabilidade de instalação de
lanchonete,
no
13º
pavimento
deste
edifício-sede,
determinado pela Presidência deste Regional, foi iniciado nos
autos do PA 0000809-22.2019.6.02.8000.
No
evento 0509771, consta autorização de
sublocação do espaço, assinada pelo representante da OAM,
locadora do prédio que sedia a Secretaria deste Regional.
No evento 0531498, tem-se o termo de referência
cujo objeto é a licitação da concessão onerosa do uso de
dependência e bens destinados à prestação de serviço de
restaurante e lanchonete, localizado no 13º pavimento
do Edifício Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas –
TRE/AL (área de 22,00m2 ).
A SLC elaborou minuta de edital (0542851),
ressaltando (0539486) que utilizou o critério do maior
desconto para convertê-lo matematicamente em maior lance,
que alterou as hipóteses e o percentual relativo às multas,
conforme orientação verbal do Secretário de Administração,
que complementou as disposições relativas às sanções
administrativas e ao pagamento e que divulgou o valor
estimado para a taxa de ocupação.
As alterações foram ratificadas pela SAD (0542790),
que recomendou a inclusão de cláusula com destaque para o
fato de que a vigência da contratação ﬁcará condicionada à
existência do contrato de aluguel do edifício onde funciona a
sede do Tribunal, para afastar possíveis discussões em caso
de encerramento da locação antes de ﬁnda a vigência do
contrato objeto destes autos.
2. DA POSSIBILIDADE JURÍDICA DA PRETENSÃO

Como já analisado nos autos do PA 000080922.2019.6.02.8000, por esta Assessoria Jurídica quando da
emissão do Parecer 394 (0509141), inicialmente, tem-se que o
Contrato 04/2014 0468887 realmente silenciou quanto à
possibilidade de sublocação, ainda que parcial, do imóvel,
limitando-se a dizer, em sua Cláusula Terceira que:

"O imóvel, objeto da presente locação é
destinado, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE,
para
uso
do
LOCATÁRIO,
mais
especiﬁcamente para a instalação do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas".
(Caixa alta presente no texto original).
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Assiste razão à Seção de Gestão Contratual
quando aduz que, de acordo com o art. 62, § 3º, I, da Lei nº
8.666/93, os contratos em que a Administração ﬁgure como
locatária serão disciplinados eminentemente pelo regime
jurídico privado, no caso, pela Lei nº 8.245/91.
Sobre a aplicação do regime privado aos contratos
de locação, o TCU assim já decidiu, por meio do Acórdão nº
1127/2009-Plenário:
"Relatório do Ministro Relator
[...]
17.
Também
é
fato
que
o contrato de locação de imóvel, mesmo
celebrado
pela
Administração
Pública, tem características essenciais
de direito privado.
No
dizer
da
Administrativista Maria Sylvia Zanella Di
Pietro:
"...quando
a
Administração
celebra contrato cujo objeto apenas
indiretamente ou acessoriamente diz
respeito ao interesse geral (na medida em
que tem repercussão orçamentária, quer
do lado da despesa, quer do lado da
receita), ela se submete ou pode
submeter-se ao direito privado; por
exemplo,
para
comprar
materiais
necessários a uma obra ou serviço
público, para colocar no seguro os
veículos oﬁciais, para alugar um imóvel
necessário à instalação de repartição
publica, enﬁm, para se equipar dos
instrumentos necessários à realização da
atividade principal, esta sim regida
pelo direito público. " (grifo nosso)
Como visto acima, no âmbito dos contratos
de locação, a Lei nº 8.245/91 autoriza que o locatário
promova a sublocação da totalidade do imóvel ou de parcela
deles. Tanto é assim, que o art. 13, da referida Lei, estabelece
que "a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo
do imóvel, total ou parcialmente, dependem do
consentimento prévio e escrito do locador".
Dessa forma, uma vez que os contratos
de locação imobiliária ﬁrmados pela Administração são
regidos precipuamente pelo regime jurídico próprio a essas
contratações (art. 62, § 3º, I, da Lei nº 8.666/93), a rigor, nada
impede a Administração de transferir a terceiros parcela do
imóvel por intermédio de uma sublocação, desde que obtido o
consentimento prévio e por escrito do locador e quanto a
isso, os presentes autos foram bem instruídos com a juntada
do documento 0509771, que trata da autorização de
sublocação, assinado pelo representante da OAM, "via termo
aditivo".
2.1 DA CONCESSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA
EXPLORAÇÃO DE CANTINA OU LANCHONETE

Em consulta ao site da Zênite, contratada para
prestar consultoria jurídica a esta Justiça Especializada,
encontramos o artigo seguinte que, por se adequar
perfeitamente ao caso em tela, transcrevemos em sua
integralidade:
DOUTRINA - 142/120/FEV/2004
A LICITAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE
USO DE ESPAÇO PÚBLICO PARA A
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EXPLORAÇÃO
RESTAURANTE

DE

CANTINA

OU

por RAQUEL MARIA TREIN

Advogada
Zênite.

integrante

da

Consultoria

"Em inúmeras situações, órgãos e
entidades públicas se deparam com a
conveniência e a oportunidade de
conceder espaço, dentro das próprias
dependências, para a exploração de
serviços de cantina ou restaurante. Os
serviços ali prestados atenderão tanto
servidores quanto particulares.
As dúvidas mais frequentes que surgem
nesses
casos
são: Qual a forma
adequada de viabilizar o uso? É
necessário licitar? Qual a modalidade
de
licitação
e
o
critério
de
julgamento a serem adotados? Qual o
prazo de vigência desses contratos?
Esse trabalho destina-se justamente a
orientar os envolvidos em casos como
esse e, ainda, a dirimir essas e outras
dúvidas a respeito do assunto.
FORMA ADEQUADA DE VIABILIZAR O
USO DE BEM PÚBLICO

São instrumentos aptos a viabilizar o
uso especial de bem público por
particular: a autorização, a permissão
e a concessão de uso.
Hely Lopes Meirelles deﬁne autorização
de
uso como
“ato
unilateral,
discricionário e precário pelo qual a
Administração consente a prática de
determinada
atividade
individual
incidente sobre um bem público”. E
acrescenta:
Não tem forma nem requisitos especiais
para sua efetivação, pois visa apenas a
atividades transitórias e irrelevantes para
o Poder Público, bastando que se
consubstancie em ato escrito, revogável
sumariamente a qualquer tempo e sem
ônus para a Administração.1
Já a permissão de uso, segundo deﬁnição
de Maria Sylvia Zanella Di Pietro, é o “ato
administrativo unilateral, discricionário e
precário, gratuito ou oneroso, pelo qual a
Administração Pública faculta a utilização
privativa de bem público, para ﬁns de
interesse público”.2

Tendo
em
vista
que
tanto
a
autorização quanto a permissão de
uso são viabilizadas através de ato
unilateral, precário e discricionário, o
que autoriza a revogação a qualquer
tempo, pode-se afastar o emprego de
ambas para viabilizar o uso de
bem público para a exploração de
serviços de cantina ou restaurante.
Explique-se o porquê dessa conclusão: o
particular terá que fazer um investimento
considerável para que possa explorar os
serviços de cantina e restaurante. No
mínimo, terá que contratar empregados
para auxiliar no desempenho dessa
atividade e, ainda, o fornecimento dos
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produtos alimentícios necessários ao
preparo dos lanches e refeições. Em razão
desse investimento, a relação com a
Administração terá que ser mais estável.
O espaço deverá ser disponibilizado, pelo
menos, pelo período necessário ao
retorno do investimento. Tendo em vista
que a autorização e a permissão de uso
são revogáveis a qualquer tempo, não se
apresentam como formas viáveis a
instrumentalizar uma relação como essa.
O que se deve destacar é que, nesse caso,
além de benefícios ao particular, estarão
envolvidos deveres à Administração. Em
face dessa bilateralidade (direitos e
deveres), a relação deverá ser formalizada
mediante contrato administrativo, mais
precisamente sob a forma de contrato
de concessão de uso, assumindo caráter
mais estável.
Celso
Antônio
Bandeira
de
Mello
define concessão de uso como o “contrato
administrativo pelo qual, como o nome já
indica, a Administração trespassa a
alguém o uso de um bem público para
uma finalidade específica”.3
CONCESSÃO
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS X CONCESSÃO DE USO DE
BEM PÚBLICO PARA EXPLORAÇÃO
DE SERVIÇOS
Na prática, às vezes existe confusão entre
as ﬁguras da concessão de serviços
públicos e a concessão de uso de
bem público para exploração de serviços.
Por isso, é necessário diferenciá-las.
A concessão de serviços públicos é o
instrumento pelo qual o Estado atribui o
exercício de um serviço público a
particular, para que ele o explore por sua
conta e risco, remunerando-se a partir da
cobrança de tarifas dos usuários.
Portanto, através da concessão de
serviço público o Estado autoriza o
exercício de atividade de natureza pública
por particulares. É o caso, por exemplo,
das concessionárias de rodovias.
Já a concessão de uso de bem público é o
meio pelo qual a Administração atribui o
uso de bem público a particulares,
para o exercício de determinada atividade
geralmente de caráter privado.
Da distinção traçada acima pode-se
concluir que, quando se falar em
utilização de espaço dentro da
Administração para exploração de
serviços de cantina ou restaurante, o
instrumento adequado a viabilizá-la
será
a
concessão
de
uso
de
bem público.
NECESSIDADE
LICITAÇÃO

DE

PRÉVIA

A
concessão
de
uso
de
bem público deverá ser precedida de
licitação (art. 2º da Lei nº 8.666/93).
A licitação somente poderá ser
afastada caso ﬁque caracterizada
hipótese
de
dispensa
ou
inexigibilidade de licitação.
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Isso porque o exercício dessa atividade
nas dependências de um órgão ou
entidade pública poderá interessar a
vários particulares, já que, regra geral,
existe um movimento considerável de
pessoas
nesses
lugares
e,
por
conseguinte, uma gama de potenciais
consumidores.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO

A modalidade de licitação
adotada será a concorrência.

a

ser

Esse
entendimento
decorre
da
interpretação por analogia do § 3º do art.
23 da Lei nº 8.666/93, que forma-se no
seguinte sentido: embora o § 3º do art. 23
trate da concessão de direito real de
uso,4 que é uma hipótese mais especíﬁca,
o
ﬁm
mediato,
indireto,
desse
instrumento
é
idêntico
ao
da concessão de uso de bem público, qual
seja,
possibilitar
a
exploração
de
bem público por particular.
Além disso, cabe lembrar que a própria
Lei de Licitações privilegia a adoção da
modalidade mais ampla (art. 23, § 4º), o
que vem a fortalecer esse entendimento.
CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Com relação ao tipo de licitação a ser
adotado, também é possível utilizar-se,
por analogia, da disciplina especíﬁca
da concessão de direito real de uso. Isso
porque, nas concessões de uso, tal como
ocorre nas concessões de direito real de
uso, a Administração será remunerada
pela utilização do bem.

Assim,
em
licitação
destinada
à
concessão
de
uso
de
bem público para exploração de
serviços de cantina e restaurante, a
Administração poderá utilizar-se do
tipo
“maior
lance
ou
oferta”,
aplicando-se, por analogia, o disposto
no art. 45, § 1º, inc. IV da Lei nº
8.666/93.
Nas licitações realizadas sob o tipo
“maior lance ou oferta”, conforme o
próprio nome explica, será vencedor
aquele que apresentar a maior oferta para
a utilização do bem. Essa é uma típica
situação em que estão envolvidos
interesses secundários da Administração
– que são aqueles da Administração
enquanto
sujeito
de
direitos,
independentemente de sua qualidade de
servidora dos interesses públicos5 – uma
vez que o contrato será celebrado com
aquele que ofertar a melhor remuneração
para a utilização do bem. Em suma: nas
licitações de concessão de uso buscar-seá a maior vantagem pecuniária para a
Administração.
Desse
modo,
nessas
licitações,
a
Administração deverá ﬁxar no edital o
preço mínimo a ser pago para a
exploração
do
espaço,
sagrando-se
vencedor o autor da melhor oferta.
PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
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O prazo de vigência do contrato
de concessão de uso não segue a
regra de que a duração do ajuste
deverá ﬁcar adstrita ao exercício
ﬁnanceiro em que foi pactuado (art.
57, caput da Lei nº 8.666/93). Isso
porque a regra prevista nesse
dispositivo destina-se a reger os
contratos que geram gastos ao
Poder Público.
Assim, tendo em vista que nos contratos
de concessão de uso não estarão
envolvidos recursos a serem despendidos
pelo Poder Público, mas sim gastos por
parte do particular concessionário, o
critério a ser empregado para ﬁxar o
prazo de vigência deverá ser outro.

Nesses casos, o prazo de vigência
deverá ser determinado com base no
período necessário ao retorno do
investimento feito e à obtenção de
certa
margem
de
lucro
pelo
particular. Mas frise-se: de qualquer
forma deverá haver um prazo ﬁxo,
tendo em vista que é vedado contrato
administrativo com prazo de vigência
indeterminado (art. 57, § 3º da Lei nº
8.666/93).
CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO
DE LANCHES/REFEIÇÕES PARA A
ADMINISTRAÇÃO CONCEDENTE

Se
a
Administração,
além
de
viabilizar o uso do espaço para
exploração dos mencionados serviços,
pretender
o
fornecimento
de
lanches/refeições
pelo
mesmo
particular, deverá licitar esses dois
objetos, quais sejam: o uso do
bem público e o fornecimento de
refeições.
Sendo
esse
o
caso,
desde
que
demonstrado que o interesse público em
questão impõe a contratação desses dois
objetos com o mesmo particular, será
possível licitá-los conjuntamente.
Com relação ao critério de julgamento a
ser adotado, pode-se apontar duas
soluções, dependendo a adoção de uma
ou de outra do objeto predominante do
contrato em questão.
Caso prepondere a prestação dos serviços
de cantina/restaurante, o critério de
julgamento poderá ser o menor preço por
refeição/lanche, devendo a Administração
estipular um valor ﬁxo mensal a ser pago
pelo contratado pela utilização do espaço.
De outro lado, se preponderar a utilização
do
espaço
pelo
contratado,
a
Administração
poderá
adotar
como
critério de julgamento a maior oferta para
o uso do local e das instalações, devendo
ﬁxar um valor máximo, sob a égide da
razoabilidade e da proporcionalidade, a
ser pago pelo fornecimento de cada
refeição/lanche.
DECISÕES
CONTAS

DOS
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O Tribunal de Contas da União
apontou
como
irregular
a
disponibilização
do
uso
de
bem público para exploração de
serviços de restaurante que não foi
precedida de licitação, ﬁxando prazo
para a desocupação do espaço pelos
atuais beneﬁciários e determinando a
realização
de
procedimento
licitatório para a celebração de
contrato
com
essa
ﬁnalidade
(Decisão
101/2001
–
Plenário,
publicada no DOU 26.03.2001).
O TCU também entende que a licitação
para
concessão
de
uso
de
bem público deverá ser realizada sob a
modalidade concorrência (Decisão nº
240/94, 2ª Câmara, publicada no DOU de
11.10.1994 e Decisão nº 112/96, Plenário,
publicada no DOU de 26.03.1996).
O Tribunal de Contas do Estado do
Paraná,
em
resposta
à
consulta
formulada, pronunciou-se também no
sentido de que “a concorrência é a
modalidade de licitação a ser instaurada
em caso de concessão remunerada de uso
de bem, para instalação de lanchonete
dentro do Centro de Convenções”
(Protocolo 309/97- TC; Rel. Conselheiro
João Cândido F. da Cunha Pereira; sessão
29.03.1994; Decisão: Resolução 2394/94 TC).
DECISÕES JURISPRUDENCIAIS
Utilização
de
bem
público
para
exploração
de
serviços
de
lanchonete: concessão de uso, não
locação:
Administrativo. Contrato intitulado ‘de
locação’, ﬁrmado pela Administração e
por particular. Natureza jurídica do
contrato: Concessão de uso. Regras
aplicáveis: de direito público. Recurso
Não conhecido.
I - Ainda que tenha sido intitulado
‘contrato de locação’, o acordo ﬁrmado
entre a administração e o particular para
a instalação de lanchonete em rodoviária
municipal conﬁgura concessão de uso,
dando ensejo a aplicação das regras de
direito publico, e não da legislação civil.
II - recurso especial não conhecido.
‘manutenção’ das decisões proferidas nas
instâncias ordinárias. (STJ – RESP;
Processo: 198900099973; UF: SC; Órgão
Julgador: 2ª TURMA; relator Adhemar
Maciel; data da decisão: 11.12.1997;
Documento:
STJ000196727;
DJ
16/02/1998, p. 53).
Cabimento do pedido de reintegração de
posse após expirado o prazo do contrato
de concessão de uso:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO
LIMINAR.
1.
Desfeito
o
vínculo
jurídico
(concessão de uso) que justiﬁcava a
ocupação
de
bem
público
(espaço
destinado
a
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lanchonete em faculdade), e não efetuada
a desocupação em tempo hábil, não é
ilegal a expedição de mandado liminar de
reintegração de posse.
2.
Improvimento
do
agravo
de
instrumento. (TRF - PRIMEIRA REGIÃO AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
nº
01000669942;
Processo:
199801000669942
UF:
GO
Órgão
Julgador: Terceira Turma; Data da
decisão:
24.11.1998
Documento:
TRF100076720)
CONCLUSÕES
a)
O
contrato
administrativo
de concessão de uso é o instrumento
hábil a viabilizar a utilização de
bem público para a exploração de
serviços de cantina ou restaurante.
b) Concessão de uso de bem público não
deve ser confundida com concessão de
serviços
públicos.
Enquanto
a concessão de uso destina-se a viabilizar
a utilização de bem público para a
exploração de atividade geralmente de
caráter privado, a concessão de serviços
públicos tem a ﬁnalidade de atribuir a
particulares o exercício de atividades
públicas.
c) Será necessário realizar licitação para
conceder o uso de bem público para a
exploração de serviços de cantina ou
restaurante, a qual somente poderá ser
afastada caso reste caracterizada hipótese
de dispensa ou
inexigibilidade de
licitação.
d) A licitação deverá ser realizada sob a
modalidade “concorrência” e tipo “maior
oferta”.
e) O prazo de vigência do contrato
de concessão de uso deverá ser ﬁxado
com base no período necessário ao
retorno do investimento feito e à
obtenção de certa margem de lucro pelo
particular.
f) Se a Administração, além de viabilizar o
uso do espaço para exploração dos
mencionados
serviços,
pretender
o
fornecimento de lanches/refeições pelo
mesmo particular, deverá licitar esses
dois objetos em conjunto. Para tanto,
deverá demonstrar que a contratação
nesses termos é imprescindível para o
adequado
atendimento
do
interesse público em questão e adotar um
critério de julgamento que compatibilize
esses dois objetos.
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2.2 DA MODALIDADE LICITATÓRIA ADEQUADA

Embora, no ensaio acima, a autora cite decisão do
TCU que entendeu que a licitação para concessão de uso de
bem público deverá ser realizada sob a modalidade
concorrência (Decisão nº 240/94, 2ª Câmara, publicada no
DOU de 11.10.1994 e Decisão nº 112/96, Plenário, publicada
no DOU de 26.03.1996), encontramos uma decisão mais
recente, sugerindo a adoção da modalidade pregão. Trata-se
do ACÓRDÃO TCU 2844/2010 - PLENÁRIO , de 27.10.2010, e
publicada no DOU de 01.11.2010:
"Sumário
REPRESENTAÇÃO. CONCESSÃO DE USO
DE
ÁREAS
COMERCIAIS
DE
AEROPORTOS. LICITAÇÃO POR MEIO
DE
PREGÃO.
CONHECIMENTO.
IMPROCEDÊNCIA.
-É
plenamente
legal a utilização da modalidade
pregão para licitação destinada à
outorga de concessões de uso de
áreas comerciais em aeroportos. - A
atividade da Infraero, ao estabelecer o
pregão, para a licitação de concessões de
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uso de áreas comerciais nos aeroportos
brasileiros,
encontra
respaldo
na
legislação
e atende plenamente o
interesse público.
Acórdão
Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Representação formulada pela empresa
“Como em Casa Refeições Congeladas –
ME”, formulada com base no art. 113, §
1º, da Lei nº 8.666/1993, em razão de
possíveis irregularidades que teriam sido
praticadas pela Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária - Infraero no
âmbito
do
Pregão
Presencial
nº
030/GRAD-3-SBGR/2010.
ACÓRDÃO os Ministros do Tribunal de
Contas da União, reunidos em Sessão
Plenária, ante as razões expostas pelo
Relator, em:
9.1. com fulcro no art. 237, inciso VII, do
Regimento Interno do TCU, conhecer da
representação para, no mérito, considerála improcedente;
9.2. arquivar os autos, após ciência ao
interessado."
Há de se perquirir a amplitude dessa decisão, que
teve origem em representação ofertada pela Casa Refeições
Congeladas – ME contra a Empresa Brasileira de
Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) em razão de possíveis
irregularidades no Pregão Presencial nº 030/GRAD-3SGBR/2010, cujo objeto era a concessão de uso de área da
Infraero destinada à instalação e exploração comercial de
chocolateria.
Citando o voto condutor do Acórdão 3042/2008,
Plenário, Sessão de 10/12/2008, o TCU entendeu que o fato de
não estar previsto no regulamento do pregão o tipo maior
preço não impede que haja inovação no procedimento, dada a
natureza e complexidade do objeto a ser contratado e os
constantes posicionamentos assumidos por aquela Corte
Maior de Contas ao considerar a dimensão do princípio da
eﬁciência,
sua aplicação
ao
caso
concreto,
e o
interesse público. Cita ainda, o administrativista Marçal
Justen Filho: Insiste-se em reafirmar, nesse ponto, que a regra
do § 8º deve ser interpretada em termos. Nada impede que a
Administração produza modalidades inovadoras, inclusive
combinando soluções procedimentais, para a promoção de
contratos não abrangidos no âmbito específico da Lei nº 8.666
(...) Também não há impedimento em que sejam adotados
procedimentos competitivos próprios a propósito de
contratações diretas, em que a Administração sequer estaria
obrigada a adotar uma das modalidades licitatórias típicas”.
Prossegue sugerindo que se observe, os exatos
termos do Acórdão 3042/2008: a adoção de critério de
julgamento de propostas não previsto na legislação do Pregão,
do tipo maior valor ofertado para o objeto ora em questão,
somente será admissível, em princípio, em caráter
excepcional, tendo em vista o relevante interesse público da
aplicação deste critério alternativo para o atingimento dos
objetivos institucionais do ente público e como mecanismo
concretizador do princípio licitatório da seleção da oferta
mais vantajosa para a Administração. Tal especiﬁcidade deve
obrigatoriamente
ser
motivada
e
justiﬁcada
pelo
ente público no processo relativo ao certame, além de ter
demonstrada sua viabilidade mercadológica.
Aduz que: a utilização do pregão, nas licitações
voltadas à outorga de concessões de uso de áreas comerciais
em aeroportos, atende perfeitamente aos objetivos da Infraero
e ao interesse público, possibilitando decisões em que se
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preserva a isonomia de todos os interessados e os interesses
da Administração na obtenção da melhor proposta. A alegada
falta de disciplina legal especíﬁca não compromete a
legalidade ou a pertinência da utilização do instrumento,
talhado à perfeição para a ﬁnalidade de concessão de uso de
áreas comerciais. Aliás, todas as normas legais atinentes ao
pregão, permitem sua geral utilização para as ﬁnalidades de
todos os órgãos da Administração Pública, nos exatos termos
de suas disposições.
Mais uma vez, recorremos ao site da Zênite, em
busca de uma interpretação quanto ao alcance da referida
decisão e encontramos a seguinte reﬂexão, da lavra
de WASHINGTON LUÍS BATISTA BARBOSA, especialista
em Direito Público e em Direito do Trabalho, MBA
Marketing e MBA Formação para Altos Executivos
"A primeira questão que salta aos
olhos é: a decisão da Corte de Contas
estaria adstrita ao caso da Infraero??
A fundamentação do r. Acórdão não se
restringiu à análise do caso da Infraero,
conforme se pode facilmente depreender
dos trechos listados acima. Tanto o voto
do ilustre Relator Ministro Walton
Alencar Rodrigues como a declaração de
voto de Sua Excelência o Ministro
Benjamin
Zymler
trouxeram
como
argumento os princípios do Direito
Administrativo e, sem abandonar o caso
concreto sob análise, detiveram-se sobre
sua aplicação em abstrato.
Somente para ilustrar
acima, transcreve-se:

as

aﬁrmações

No caso das concessões de áreas de uso
comercial, especialmente
que
não
demandam
investimentos
em
benfeitorias, o objeto licitado pode ser,
com facilidade, objetivamente deﬁnido.
Além disso, a disputa pela concessão do
referido espaço pode ser realizada,
de forma
conveniente,
por
meio
de propostas e lances em sessão
publica. A única adaptação necessária e
natural será, pois, a seleção do licitante
que
oferecer
o
maior
valor
pela concessão, em vez do menor preço.
(Declaração de voto do Ministro Benjamin
Zymler.) (Grifamos.)
Atente-se que o Ministro Zymler faz
questão de falar de maneira a generalizar
o entendimento. Do contrário, falaria das
concessões especiﬁcamente de áreas em
aeroportos, e não de áreas de uso
comercial. Sem falar que a utilização da
palavra
“especialmente”
antes
da
qualiﬁcação das áreas que não demandam
investimentos leva o intérprete a um
entendimento ampliativo da aﬁrmação,
conforme reza a hermenêutica jurídica.
No mesmo sentido é o voto do Ministro
Relator, principalmente quando traz à
baila trechos do Acórdão nº 3.042/2009,
referente a uma consulta do Exmo.
Ministro de Estado da Previdência Social
acerca da possibilidade de inovação
no modus
operandi do procedimento
licitatório de forma a viabilizar a
utilização de pregão eletrônico com tipo
maior preço.
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Por
ﬁm,
citem-se
trechos
fundamentação no mesmo sentido:

da

(...) a utilização do pregão, nas licitações
voltadas à outorga de concessões de uso
de áreas comerciais em aeroportos,
atende perfeitamente aos objetivos da
Infraero
e
ao
interesse
público,
possibilitando decisões em que se
preserva a isonomia de todos os
interessados
e
os
interesses
da
Administração na obtenção da melhor
proposta.
(...)
Cumpre,
ainda,
observar
que,
ao
pesquisar o tema, não se encontra
nenhuma posição em contrário ou mesmo
tergiversação sobre hipóteses opostas à
decisão. A única manifestação que aborda
de maneira tangencial o assunto versa
somente sobre a natureza jurídica do
instrumento contratual para formalização
da concessão de uso.
(...)
Ante o exposto:
a) a natureza jurídica da concessão de
direito real de uso é diferente da natureza
jurídica de concessão de uso;
b) o art. 17 da Lei de Licitações obriga o
uso da modalidade de concorrência
para concessão de direito real de uso;
c) o caso sob exame é de concessão de
uso de espaço físico e de bens e, por
conseguinte, não se subsume à exigência
do diploma licitatório;
d) a intenção do legislador federal é exigir
licitação
prévia
na
modalidade
concorrência para as concessões de
direito real de uso, pois se trata de ato
similar
ao
de alienação
de bem
imóvel
público.
Diferentemente,
quando
se
fala
em
contrato
de concessão de uso, não há a
pseudoalienação
de
bem
imóvel público do primeiro, o que
leva à prescindibilidade da licitação
na modalidade concorrência;
e) a decisão do Tribunal de Contas da
União exarada no Acórdão nº 2.844/10 –
Plenário, por meio de seu Tribunal Pleno,
no dia 27.10.2010, e publicada no DOU de
01.11.2010, considera plena e legal a
utilização da modalidade pregão para
licitação destinada à outorga de uso
de áreas comerciais em aeroportos;
f) não se encontra nenhuma posição
em contrário ou mesmo tergiversação
sobre hipóteses contrárias à decisão
da
Corte
de
Contas. A
única
manifestação que aborda de maneira
tangencial o assunto trata somente da
natureza
jurídica
do
instrumento
contratual
para
formalização
da concessão de uso;
g) o voto do Ministro Relator e a
Declaração de Voto constante do Acórdão
do TCU analisaram a questão de maneira
ampla, permitindo a sua utilização pela
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Administração Pública, e não somente no
caso concreto; e
h) a utilização da modalidade pregão
para escolha da melhor proposta no
caso
sob
análise
atende
ao
interesse público quando concretiza
os princípios da eﬁciência, da
isonomia, da impessoalidade e da
moralidade.
Entende-se que a Administração Pública
não
somente
poderá,
mas,
sobretudo, deverá adotar a modalidade
pregão para os procedimentos licitatórios
de cessão de uso de espaço, sendo
essencial
para
isso
tão
somente
providenciar a adaptação necessária e
natural para a seleção da proposta
vencedora, saindo daquela que oferecer o
menor preço para aquela que ofereça o
maior valor." (grifos nossos)

3. 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 5.450/05, 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 o §1º, do art. 2º, do
Decreto nº 5.450/05, 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.
Dessa forma, tem-se que o objeto da presente
licitação é passível de aquisição via pregão, existindo a
possibilidade jurídica de utilização dessa modalidade ao
certame em tela, registrando-se, ainda, que quase todos os
atos da fase interna ou preparatória, previstos no art. 3º da
Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto n.º 5.450/05, foram
devidamente observados.
Frise-se, também, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 30 do Decreto nº 5.450/05, quais sejam, as
justiﬁcativas da contratação, os termos de referência, as
planilhas de custo 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, 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 preceitua o art. 14, do
Decreto nº 5.450/05; que é objetivo o critério de julgamento
adotado, havendo regular previsão das fases do procedimento
licitatório
e
que
os
anexos
do
edital estão de acordo com as exigências legais.

4. DA MINUTA CONTRATUAL

A minuta contratual ora analisada atende às
prescrições contidas no art. 55 da Lei nº 8.666/93, trazendo
os elementos necessários para o caso presente, quais sejam: a
legislação aplicável, o objeto e seus elementos característicos,
o regime de execução, o preço e as condições de pagamento,
os direitos e as obrigações das partes, a vigência, as sanções
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cabíveis e os valores das multas, os casos de rescisão, o
reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de
rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei 8.666/93, a
legislação aplicável à execução do contrato e aos casos
omissos e a obrigação do contratado de manter, durante toda
a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na legislação.

5. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

Embora não se aplique ao caso, mas para
melhor visualizar os elementos que integram o presente
procedimento, segue lista de veriﬁcação referente ao Anexo
I
da
Portaria
Presidência
Nº
226/2018
TREAL/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.
ANEXO I
LICITAÇÃO
–
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.
Sim
Não Evento
N/A

Item Questionário
FORMALIDADES PRELIMINARES

1
2

Foi
autuado
processo
administrativo
específico para a aquisição pretendida?
SIM
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93
A
contratação
pretendida
planejamento de contratações?

integra

o

N/A

TERMO DE REFERÊNCIA
3

O Termo de Referência contém justiﬁcativa
da necessidade pública que demanda a SIM
futura contratação?

4

O Termo de Referência contém adequada
descrição dos bens e/ou serviços que serão SIM
contratados?

5

O Termo de Referência contém justiﬁcativa
para enquadramento do objeto como bem SIM
e/ou serviço comum?

6

O Termo de Referência contém justiﬁcativa
para utilização do Pregão Presencial em N/A
detrimento do Eletrônico?

7

O Termo de Referência contém justiﬁcativa
para prévia seleção de marcas e/ou N/A
especificações?

8

O Termo de Referência contém justiﬁcativa
para exigência de exibição de amostras ao N/A
longo do processo de licitação?

9

O Termo de Referência contém justiﬁcativa
para o agrupamento de itens?

10

0531493

N/A

O Termo de Referência contém justiﬁcativa
para a exigência de atestados de capacidade SIM
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10

para a exigência de atestados de capacidade SIM
técnica?

11

A
exigência
da
capacitação
técnicoproﬁssional limita-se às parcelas de maior
relevância técnica e de valor signiﬁcativo do N/A
objeto de licitação, sem exigência de
quantidades mínimas?

12

O Termo de Referência prevê regras claras
para a apresentação de atestados de SIM
capacidade técnica?

13

As quantidades mínimas exigidas para
comprovação
da
capacitação
técnico
operacional estão devidamente justiﬁcadas
N/A
em face da natureza e da complexidade do
objeto? Foram ﬁxadas em percentuais
razoáveis e justificados?

14

O Termo de Referência contém justiﬁcativa
para a necessidade de apresentação de
N/A
atestados
independentes
para
cada
capacitação técnica a ser comprovada?

15

O Termo de Referência contém justiﬁcativa
para vistoria e/ou visita técnica?

16

O Termo de Referência contém justiﬁcativa
para as limitações de tempo, época e/ou de
N/A
locais
especíﬁcos
para
atestados
de
capacidade técnica?

17

O Termo de Referência contém justiﬁcativa
para a cotação de quantidade inferior à N/A
demandada?

18

O Termo de Referência contém justiﬁcativa
para contratação de serviços mediante
N/A
alocação de postos de trabalho (mão de obra
residente)?

19

SIM

O
Termo
de
Referência
contempla
levantamento de mercado com análise de
N/A
outras soluções de contratação do serviço?

Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015

20

O Termo de Referência contém justiﬁcativa
para as exigências de propriedade, posse e
N/A
ou localização de instalações, máquinas e/ou
equipamentos?

21

O Termo de Referência abstém-se de
especiﬁcações
técnicas
irrelevantes,
excessivas e ou desnecessárias, que possam SIM
ser causa de aumento dos custos da futura
contratação?

22

O Termo de Referência contempla requisitos
de sustentabilidade?

23

Existe aprovação do Termo de Referência
SIM
pela autoridade competente?

NÃO
0528322

PESQUISA DE PREÇOS
24

Foi realizada ampla pesquisa de preços?

Esclarecer

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?

Esclarecer

26

Foi produzida planilha comparativa com os
preços encontrados?

27

A Seção de Compras analisou os preços
encontrados na pesquisa ou submeteu ao
NÃO
exame da unidade demandante, conforme o
caso?

NÃO

MINUTA DO EDITAL
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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 NÃO 0542851
cooperativa, em face do valor estimado para
o item da contratação?

29

Os autos contém justiﬁcativa para o
afastamento da exclusividade prevista para
NÃO
microempresas e empresas de pequeno
porte e Sociedade Cooperativa?

30

A minuta do edital contém previsão de
direito de preferência e de saneamento às
entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e
NÃO
Sociedade Cooperativa), limitado, no caso de
empate, às propostas superiores em até 5%
do menor preço cotado?

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 N/A
adquiridos e o limite máximo de 25%,
relativamente ao objeto da contratação?

Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

32

A minuta do edital contém disciplina para a
hipótese de desenquadramento da situação
de entidade preferencial em razão do valor NÃO
da contratação (caso previsto o tratamento
favorecido e diferenciado)?

Competitividade

33

Os autos do processo administrativo estão
instruídos com justiﬁcativas adequadas e
razoáveis para todas as exigências que
SIM
tenham potencial para reduzir o universo de
fornecedores interessados em participar da
licitação?

34

A minuta do edital contempla anexos com
orçamento detalhado em planilhas que
expressem a composição de todos os custos N/A
unitários afetos aos bens/serviços que serão
adquiridos?

35

A minuta do edital contém anexos com
planilhas que reﬂetem todos os direitos
trabalhistas previstos em legislação especial N/A
(inclusive em Acordos e em Convenções
Coletivas de Trabalho).

36

A minuta do edital contém deﬁnição da
forma de apresentação de lances, dos
SIM
critérios de julgamento, classiﬁcação e
aceitação das propostas?

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Pregões eletrônicos em geral
Página 2 | 4
As exigências de habilitação jurídica contidas
37 na minuta do edital estão de acordo com a SIM
legislação?
As exigências relativas à regularidade ﬁscal e
38 trabalhista contidas na minuta do edital estão SIM
de acordo com a legislação?
39

A forma de divulgação de licitação está de
SIM
acordo com o valor a ser contratado?

A minuta do edital contempla a avaliação
40 quanto
aos
critérios
de
habilitação SIM
econômico-financeira?
41

A minuta de edital contém critério objetivo
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41

para avaliar a exequibilidade das propostas?

NÃO

A minuta de edital se abstém de deﬁnir de
42 forma genérica penalidades aplicáveis na fase SIM
de julgamento da licitação?
Regras sobre a execução do futuro contrato/ata
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
43 equivalente estabelece prazo razoável (não SIM
exíguo) para início da prestação de serviços?
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente contém descrição dos prazos e
44
SIM
modos para fornecimento de bens e/ou
prestação dos serviços?
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
45 equivalente contém descrição das obrigações SIM
atribuídas ao contratante e à fornecedora?
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente contém obrigação à fornecedora
46
SIM
de manter as condições de habilitação
durante a execução do contrato?
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente contém descrição das sanções
47
SIM
administrativas aplicáveis às fornecedoras
que incorrerem em inadimplemento?
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente contém norma estabelecendo,
para a fornecedora obrigação de prestar
48
NÃO
garantia de execução do contrato? (A decisão
compete à autoridade que ordenar a
despesa).

49

A minuta do contrato/ata e/ou instrumento
equivalente estabelece, quando for o caso, a
N/A
segregação entre o recebimento provisório e
o definitivo?

A minuta do contrato contém requisitos de
50 qualidade que viabilizem a vinculação da N/A
remuneração com os resultados?
A minuta do contrato/ata contém cláusula
51 com previsão de reajuste e/ou repactuação de
preços?

conﬂito esclarecer

A minuta do contrato/ata contém norma
estabelecendo, para a fornecedora, a
52
NÃO
obrigação de devolver valores eventualmente
recebidos em excesso?
OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS
As normas que dispõe sobre margem de
53 preferência foram observadas?
N/A
Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.
Em face do valor estimado do objeto, foi
veriﬁcada a possibilidade de a licitação ser
exclusiva para Microempresas, Empresas de
54 Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas?
NÃO
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

55

Foi veriﬁcada a eventual incidência das
exceções previstas no art. 10 do Decreto nº
N/A
8.538/15, devidamente justiﬁcada, a afastar a
exclusividade?

Consta dos autos a análise e aprovação da
minuta de edital e seus anexos pela
56 assessoria jurídica?
Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº
8.666/93

Em curso
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57

Consta a autorização da autoridade competente
para a abertura da fase externa da licitação?

Próxima
fase

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts. 8º,
III e 30, V, do Decreto 5.450/05

Consta a publicação do aviso de edital?
58 Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17
do Decreto nº 5.450/05

Próxima
fase

Consta a designação do pregoeiro e equipe de
apoio?

Próxima
fase

59 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
Em se tratando de licitação destinada à
formação de atas de registro de preço, houve
60 divulgação, mediante publicação no DOU, da N/A
intenção de registro de preços? Caso negativo,
existe justificativa?
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
Os autos do processo contêm documento
61 indicativo
da
existência
de
recursos N/A
orçamentários para suportar a despesa?
Fora das hipóteses de registro de preços, os
autos do processo contêm documento com
62 estimativa do impacto orçamentário ﬁnanceiro N/A
da despesa (artigo 16, I, da Lei Complementar
nº101/2000), conforme o caso?
Os autos do processo contêm declaração do
63 ordenador da despesa (artigo 16, II, da Lei N/A
Complementar nº 101/2000), conforme o caso?

6. DAS PENDÊNCIAS ENCONTRADAS

Em face do preenchimento da tabela acima, faz-se
mister trazer aos autos os elementos referentes aos itens 22,
24, 25, 28, 29, 30, 51 e 54, faltantes salvo melhor percepção.
Ao ensejo, impende providenciar, se ainda não o
foi, o estabelecimento de termo aditivo ao contrato de locação
da sede, conforme previsto no documento 0509771, ﬁrmado
pelo representante da OAM e que trata da autorização de
sublocação.
Ademais, convém efetuar as seguintes alterações
na minuta do edital (0542851):
a) no item 2.1, ajustar a redação para esclarecer
que a participação será exclusiva a pessoas jurídicas:

"2.1. Poderão participar deste pregão os
interessados 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."
b) retificar a sequência da numeração dos itens:

"6.1.4.1. Percentual de 0,90684% (menor
desconto aceito): TU= (0,90684/100 x R$
1.000,00) x 100 TU= R$ 906,84 Neste
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caso a licitante ofertou o valor de R$
906,84 por mês pela utilização da área
cedida.
6.1.3.2. Percentual de 1,5%): TU=
(1,5/100 x R$ 1.000,00) x 100 TU= R$
1.500,00 Neste caso a licitante ofertou o
valor de R$ 1.500,00 por mês pela
utilização da área cedida."
c) corrigir a repetição desnecessária dos itens:
c.1)
"8.2 (...)
b) Declaração em que ateste cumprir o
prescrito no art. 27, V, da Lei nº 8.666/93.
e
9.1
c.2) Declaração de que a empresa não
emprega menor de dezoito anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
não emprega menor de dezesseis anos,
salvo na condição de aprendiz, a partir
dos quatorze anos;"
c.2)
"8.2 (...)
c) Declaração prestada pelo fornecedor,
da
qual
conste
expressamente
a
inexistência de fato superveniente que
impeça a celebração pela Administração,
nos termos do art. 32, §2º da Lei nº
8.666/93.
e
9.1
c.1) Declaração de inexistência de fatos
supervenientes impeditivos à habilitação
da empresa;"

d) no item 9.4.4, corrigir as referências - "não
existe o item 9.3.3 no edital"
"9.4.4. A abertura da fase recursal em
relação ao resultado do certame ocorrerá
após os prazos de regularização ﬁscal de
que tratam os subitens 9.3.1. e 9.3.3".
e) sobre o reajuste do valor do contrato, corrigir a
contradição entre os itens 16.2 e 13.1 da minuta do edital e
onde mais houver;
f)
sobre
a
participação
exclusiva
de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
restringir a participação ou justiﬁcar a não exclusividade;
neste caso, inserir no edital os critérios de desempate;
g) na cláusula sexta da minuta do contrato, conferir
o valor do consumo de água - embora esteja de acordo com o
termo de referência, de acordo com a Informação 1082
(0501302), o consumo seria de 25 l de água/por refeição/por
dia,;
g.1) deﬁnir o critério de aferição e controle
da quantidade de refeições preparadas, para efeito de
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cobrança do consumo de água;
g.2) veriﬁcar possível incompatibilidade com
a a alínea "i" da cláusula sexta do contrato, onde se
fala que as refeições serão preparadas fora do
tribunal:
"i)
Fornecer
semanalmente
os
lanches de acordo com o cardápio
apresentados
na
proposta,
em
condições sadias, preparadas fora
do Tribunal, com gêneros de
primeira
qualidade,
ótima
apresentação e sabor agradável,
dentro das exigências de higiene e
técnicas culinárias;"
h) retirar do item 8.2 da minuta do edital
(documentos a serem enviados pelo Comprasnet, quando
solicitados pelo pregoeiro) o "alvará sanitário", posto que será
documento a ser obtido pelo concessionário para
funcionamento neste prédio sede. Nesse sentido, convém
fixar, entre suas obrigações, a obtenção do citado alvará;
i) retiﬁcar a redação do item 16.1 da minuta do
edital, e seu correspondente na minuta do contrato,
afastando-a da vigência estabelecida no inciso II, do artigo 57,
da Lei nº 8.666/93, posto não se tratar de serviço contínuo verificar o disposto no item 2.1 deste parecer;
i.1) considerando que o prazo de
vigência deverá ser determinado com base
no período necessário ao retorno do
investimento feito e à obtenção de certa
margem de lucro pelo particular, questionase se o prazo de 12 meses seria suﬁciente a tal
intuito;
j) retirar, em cinco passagens do edital a menção a
"lote 1", por inaplicável ao caso;
k) na cláusula quinta da minuta do contrato e no
item correspondente na minuta do edital (17 Do
Pagamento), ajustar a redação,
para estabelecer
que
o recolhimento deverá ser efetuado através de Guia de
Recolhimento de Receitas da União – GRU,
e que o
concessionário deverá apresentar
os comprovantes de
recolhimento das GRU’s em até N dias úteis após sua
quitação;
l) estabelecer a forma de recolhimento dos valores
relativos a consumo de energia e água/esgoto;
m) no termo de referência, item 11.2.3. e onde mais
houver, ajustar a menção a "notas ﬁscais" e "faturas", por
inaplicável ao presente caso;
n) no termo de referência, item 5.1, corrigir a
redação que versa sobre a possibilidade de o gestor
"prorrogar o contrato", alterando para "provocar a
prorrogação do contrato", ou similar;
o) incluir, na minuta do edital e do contrato, a
menção ao Código de Ética deste Regional - Resolução
15.559/2014;
p) considerando que não se trata de prestação de
serviço, corrigir a redação do objeto da licitação, contrato e
onde mais constar no edital, alterando: "concessão onerosa
do uso de dependência e bens destinados à prestação de
serviço de restaurante e lanchonete," p a r a "concessão
onerosa de uso de espaço público para exploração comercial
de restaurante e lanchonete";
q) no item 9, d.1, do edital, que reproduz o termo
de referência, exigindo: "atestado(s) de capacidade técnica,
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado
que comprove(m) de forma satisfatória o desempenho de
atividades com características compatíveis com o objeto deste
edital", indicar parâmetros objetivos para que o pregoeiro
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possa melhor aferir a tal compatibilidade;
r) ajustar a redação do item 14.4 da minuta do
edital, para excluir a menção a Nota de Empenho (e nas
demais referências do edital, termo de referência e contrato)
considerando que o presente contrato não acarretará despesa
ao TRE.
Dessa forma, remetem-se os autos à SAD, para
aperfeiçoamento da instrução.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 21/05/2019, às 14:08, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 21/05/2019, às 14:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0543694 e o código CRC 5C407C6A.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de maio de 2019.

À COMAP.
Senhora Coordenadora,
Faço remessa dos autos a essa coordenadoria
para cumprimento das diligências solicitadas, nos termos do
Parecer 973 da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral,
notadamente,
Item
6
e
respectivas
alíneas
(v.
evento 0543694).
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/05/2019, às 17:22, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0545774 e o código CRC 863EAABC.

0000389-17.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0545774

0545774v1

SEI 0000389-17.2019.6.02.8000 / pg. 225

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de maio de 2019.

À SLC
Senhora Chefe,
Encaminho os presentes autos para atendimento
das alterações sugeridas pela AJ-DG em seu Parecer 973,
0543694.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 23/05/2019, às 12:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0545919 e o código CRC 11795897.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de maio de 2019.

À SAD,
Senhor Secretário,
Não obstante esta subscritora ter providenciado a maior parte das alterações
necessárias apontadas pela AJ-DG no Item 6 do Parecer nº 973/2019 (evento
0543694), faz-se necessário, ainda, promover alguns ajustes que não são de
competência desta Seção, para completo aperfeiçoamento da minuta do edital,
a saber:
1)
Justiﬁcar a não exclusividade de participação de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte no certame (letra “f” do Parecer);
2) Conferir, junto a SMR, o valor do consumo de água de 25l de água/por
refeição/por dia, em virtude da Informação 1082 - evento 0501302 (letra “g”
do Parecer);
3) Deﬁnir o critério de aferição e controle da quantidade de refeições
preparadas, para efeito de cobrança do consumo de água (letra “g.1” do
Parecer);
4) Veriﬁcar possível incompatibilidade (letra “g.2” do Parecer) com o número
nove do Item 9 do Termo de Referência e com a alínea “i” da Cláusula Sexta do
Contrato, onde se fala que as refeições serão preparadas fora do Tribunal:
“Fornecer, semanalmente, os lanches de acordo com o cardápio
apresentado na proposta, em condições sadias, preparadas fora do
Tribunal, com gêneros de primeira qualidade, ótima
apresentação e sabor agradável, dentro das exigências de higiene e técnicas
culinárias”.
5) Determinar se o prazo de vigência de 12 (doze) meses será suﬁciente para
que a empresa tenha retorno do investimento feito e obtenha certa margem
de lucro (letra “i.1” do Parecer);
6) Ratiﬁcar o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação, pela empresa,
dos comprovantes de recolhimento das GRU’s (letra “k” do Parecer);
7) Estabelecer a forma de recolhimento dos valores relativos ao consumo de
energia e de água/esgoto (letra “l” do Parecer);
Despacho SLC 0546361
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8) Indicar parâmetros objetivos para que o pregoeiro possa melhor aferir a
capacidade técnica da licitante (letra “q” do Parecer).
Destarte, informo que não ﬁz a juntada da minuta alterada, em parte, visto
que será necessário modiﬁcá-la mais uma vez, após a realização dos ajustes
supracitados.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituto, em 23/05/2019, às 15:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0546361 e o código CRC FD1B55C9.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de maio de 2019.
À COFIN,
Sr. Coordenador,
Encaminho os presentes autos para manifestação quanto aos itens 6 e 7 do Despacho
SLC 0546361.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/05/2019, às 17:27, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0546468 e o código CRC 3811CB23.

0000389-17.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0546468

0546468v1

SEI 0000389-17.2019.6.02.8000 / pg. 229

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de maio de 2019.

À SGF,
Diante do despacho GSAD (0546468, encaminho os
autos eletrônicos para manifestação acerca do indagado nos
itens "6" e "7" do despacho SLC (0546361).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 24/05/2019, às 09:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0546707 e o código CRC 3FAE7C2E.
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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 2019.

À COFIN.
Considerando o despacho 0546707, entendo, smj,
que o prazo para empresa apresentar o comprovante de
recolhimento da GRU (letra k do Parecer 973) deve ser
determinado pela Administração do Tribunal.
Em relação à letra l do Parecer 973, informo que os
valores referentes ao consumo de água e energia devem ser
recolhidos por meio de GRU utilizando o código 18856-5
(ressalto que esses valores não retornam para o orçamento
deste TRE, seguem para o Tesouro Nacional por tratar-se de
despesa incorrida).
Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO, Chefe
de Seção, em 11/06/2019, às 15:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0554531 e o código CRC B8E772EA.
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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 2019.

À GSAD,
Em atendimento ao despacho GSAD (0546468),
encaminho manifestação da SGF (0554531).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 11/06/2019, às 15:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0554581 e o código CRC 8CA11695.
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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 2019.
À COMAP,
Sra. Coordenadora,
Encaminho os autos para continuidade de sua instrução, bem como para consolidação
do edital em razão das recentes informações acostadas.
No ponto, em atenção ao Despacho SLC 0546361 quanto aos itens abaixo, faço as
seguintes considerações:
1) Com a devida vênia, considero que a deﬁnição da possibilidade de tal participação,
dada a natureza do objeto do certame, deve ser verificada pela Assessoria Jurídica.
2 e 3) Convencionar a quantidade mínima de 10 refeições por dia.
4) Inexiste incompatibilidade, tendo em vista que tal item se refere às hipóteses em que
as refeições forem produzidas fora do Tribunal, posto que mostra-se inviável que todas
as refeições sugeridas no Anexo I-A do edital sejam produzidas nesta Corte.
5) A aceitação de tal prazo, que pode inclusive ser prorrogado, conﬁgura evidente risco
do negócio a ser assumido pelo eventual vencedor do certame.
6) Observando o contido no Despacho SGF 0554531, ratiﬁco o prazo constante na
minuta.
7) Deve ser acrescentado dispositivo à minuta na linha do informado pela SGF no
Despacho 0554531.
8) Acrescentar, na linha do constante no Edital nº 39/2018 (Processo 000881926.2017.6.02.8000) o item d.3 ao art. 9.1 do edital, bem como dos demais
instrumentos, com a seguinte redação: “alvará sanitário, expedido pela Vigilância
Sanitária Municipal do local de preparação e fornecimento dos lanches, comprovando
boas condições de armazenagem e preparo dos produtos.”
No mais, em razão das características do objeto almejado, inexiste outra forma de
atestar a capacidade técnica, ﬁcando tal medida sob o encargo do pregoeiro que,
havendo necessidade, poderá suscitar dúvidas a serem sanadas por esta Unidade.
Atenciosamente,
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de junho de 2019.

À SLC
Senhora Chefe,
Diante do Despacho GSAD 0554754, encaminho os
presentes autos para continuidade do feito.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 14/06/2019, às 07:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0556119 e o código CRC FF2497C4.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2019
Minuta
PROCESSO Nº: 0000389-17.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MAIOR DESCONTO
Data: xx de xxxx de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário Abertura: xxh.
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 MAIOR DESCONTO, com regime de execução por empreitada por
preço global, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a concessão onerosa de
uso de espaço público para exploração comercial de restaurante e lanchonete.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto
nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15 e subsidiariamente pela Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas
pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123/2006, a
Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do
DOU, edição de 19/06/2001, 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 8.078/90 e demais exigências deste Edital e seus anexos,
devendo-se observar, ainda, o Código de Ética do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(Resolução 15.559/2014).
1- DO OBJETO E DA VISTORIA.
1.1.
O presente Pregão tem por objetivo a concessão onerosa de uso de espaço público
para exploração comercial de restaurante e lanchonete, localizado no Edifício Sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL (A = 22,00m2).
1.1.1. Não será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame
licitatório.
1.2.
cedido.

É facultada às empresas proponentes realizar vistoria nas instalações do local a ser

1.3.
O licitante que optar por realizar a visita técnica, acompanhado por servidor designado
para esse fim, deverá efetuar o agendamento previamente junto à Seção de Manutenção e
Reparos, por meio do telefone (82) 2122-7797 (SMR).
1.3.1. Para a vistoria, o licitante, ou seu representante, deverá estar devidamente
identificado.
1.3.2. O licitante que efetuar a vistoria deverá emitir a Declaração de Visita Técnica, nos
termos do modelo do Anexo IV.
1.3.3. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar declaração que
não efetuou a visita técnica, mas que concorda com todas as condições estabelecidas no
Edital e seus Anexos, e, ainda, que assume toda e qualquer responsabilidade pela
ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições
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do local de execução do objeto da presente licitação, conforme modelo constante no
Anexo V.
2- DA PARTICIPAÇÃO.
2.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, pessoas jurídicas, previamente cadastradas 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.
2.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está
em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
2.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
2.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes deverão declarar, em campo próprio
do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
2.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
2.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;
2.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;
2.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
2.4.4.

estrangeiras que não funcionem no País;

2.4.5. 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).
3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
3.1.

Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados no

site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).

3.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima informado,
dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
3.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para acesso ao
sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, criados quando do
credenciamento supracitado.
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3.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao
pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
3.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
4 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como
os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).
4.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, do
Art. 13º, do Decreto 5.450/05).
4.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha privativas do
licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do objeto ofertado, em
campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização do Edital no site do
www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
4.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
4.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo
“descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da sessão
pública;
b) a descrição do objeto de acordo com o Anexo I deste edital.
4.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição
complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob pena de
desclassificação.
4.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço
proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
4.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento de
ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.
4.4.3.
Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta ajustada
encaminhada nos termos do item 8.1.
4.5.
As declarações referidas no subitem 9.1 “b” deverão ser enviadas em campo próprio
do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos fornecedores, as
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quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando também poderá ser
solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
4.6.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da
data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem prazo de validade
inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
4.7.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta
licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, prevalecerão,
sempre, as descrições constantes neste edital.
4.8.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou
encargo.
4.9.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
4.10.
O simples envio da proposta será interpretado como
deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de
31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de
alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição
quaisquer dos itens deste edital.

concordância com os termos
2002, no Decreto nº 5.450, de
21 de junho de 1993 e suas
que contrarie expressamente

5 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
5.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão estar
em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital.
5.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou que
apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas pelo
pregoeiro.
5.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
5.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
6 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
6.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
6.1.1. O julgamento obedecerá ao critério de MAIOR DESCONTO para o objeto deste Edital, que
será convertido no valor da Taxa Mensal de Ocupação do Espaço, conforme subitem 6.2 deste
Edital.
6.1.1.1. O percentual de desconto ofertado será o critério adotado para classificação e
julgamento das propostas no sistema Comprasnet, demonstrando o quanto a licitante se
dispõe a pagar mensalmente pela utilização da área cedida.
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6.1.1.2.
Para efeito de apuração da Taxa Mensal de Ocupação (TU) do espaço será
considerada até 05 (cinco) casas decimais.
6.1.2. Os lances deverão ser ofertados pelo percentual de desconto sobre 100 (cem), que
será convertido no valor da taxa mensal de utilização da área cedida, sendo o percentual de
desconto ofertado levado a efeito para a fase de lances.
6.1.3. O percentual de desconto ofertado será convertido no valor da
Ocupação do Espaço concedido, conforme a fórmula a seguir:

Taxa Mensal de

TU = (D x R$ 1.000,00) x 100
Em que:
TU = taxa mensal de ocupação do espaço;
D= percentual de desconto ofertado.
6.1.4. A fim de esclarecer o modelo adotado para este pregão, seguem exemplos de lances
ofertados e seu significado prático:
6.1.4.1. Percentual de 0,90684% (menor desconto aceito):
TU= (0,90684/100 x R$ 1.000,00) x 100
TU= R$ 906,84
Neste caso a licitante ofertou o valor de R$ 906,84 por mês pela utilização da área cedida.
6.1.4.2. Percentual de 1,5%):
TU= (1,5/100 x R$ 1.000,00) x 100
TU= R$ 1.500,00
Neste caso a licitante ofertou o valor de R$ 1.500,00 por mês pela utilização da área cedida.
6.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as
regras de aceitação dos mesmos.
6.3.
O licitante somente poderá oferecer lance com desconto superior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
6.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
6.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão
eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos
lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos
realizados.
6.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos,
a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação aos
licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta licitação.
6.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. Após o
que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
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6.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
7.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de maior
desconto, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
7.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite mínimo, o
percentual de desconto de 0,90684%, que de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que
está autorizado a negociar em busca de desconto superior.
7.2.1. O desconto de 0,90684% corresponde ao valor de R$ 906,84 (novecentos e seis reais
e oitenta e quatro centavos), relativo à Taxa Mensal de Ocupação.
7.2.2. As propostas com Taxa Mensal de Ocupação (TU) abaixo de R$ 906,84 (com valor de
desconto abaixo de 0,90684%), após a fase de lances, serão desclassificadas.
7.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o maior desconto e
tiver atendido a todas as exigências editalícias.
7.4.
Analisada a aceitabilidade do desconto obtido, o pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.
7.5.
Se a proposta ou o lance, de maior desconto, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
7.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar com o
licitante para que seja obtido desconto melhor.
8 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA AJUSTADA.
8.1.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos exigidos
para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, deverão ser
remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a
documentação deverão ser encaminhados, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor:
Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da contacorrente e praça de pagamento, assim como dados do representante da empresa (nome, CPF,
RG, endereço, telefone etc), podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para
contratação sugerido no ANEXO II.
8.2.
Também deverá ser encaminho pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo
pregoeiro, os seguintes documentos:
a) Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a inexistência de
vínculo dos membros da concessionária com este Tribunal, que evidencie a prática de
nepotismo, conforme atesta o art. 2º, V, e art. 3º da Resolução 7/2005 e/ou art. 4º da
Resolução 156/2012, ambas do CNJ.
9 – DA HABILITAÇÃO.

6
Minuta de edital alterada (0558260)

SEI 0000389-17.2019.6.02.8000 / pg. 241

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
9.1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a apresentação/obtenção
da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do
Comprasnet.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios das
entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis para
que o licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei Federal
nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet, no
momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
d) Quanto à qualificação técnica:
d.1) atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado que comprove(m) de forma satisfatória o desempenho de atividades com
características compatíveis com o objeto deste edital;
d.2) Declaração de Visita Técnica, caso a tenha realizado, ou no caso de não ter realizado,
Declaração de Não Visita, conforme modelos constantes nos Anexos IV e V.
e) Quanto à qualificação econômino-financeiro, Certidão negativa de falência, recuperação
judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.
9.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
9.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em
consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) horas, a
contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, comprovando sua
idoneidade.
9.3.1. 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.
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9.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes que se enquadrem como
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação, conforme
estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº
8.538/2015.
9.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da
comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis,
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
9.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal será
contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.
9.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação
de justificativa.
9.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após
os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3.
9.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 9.4.1. e
9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
9.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 9.1, serão inabilitados,
não se admitindo complementação posterior.
9.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital.
9.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da empresa
licitante cadastrada no SICAF.
9.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
10 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
10.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação a Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.
10.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.
10.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
10.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão Eletrônico, após
encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte participantes, fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, caso
esta não seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação.

8
Minuta de edital alterada (0558260)

SEI 0000389-17.2019.6.02.8000 / pg. 243

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
10.2.
Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve uma empresa de médio ou
grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará todas as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte cujo último lance enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento)
superior à oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat,
informando quais os itens terão desempate no lance.
10.3.

Para efeito do disposto no item 10.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que lhe será
adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens com
tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e fornecedor,
encaminhado mensagem também automática, por meio do chat, convocando a Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo
de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em segundo lugar desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as demais Microempresas ou
Empresas de Pequeno Porte participantes na mesma condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova classificação dos
fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou não existindo Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte participante, prevalecerá a classificação inicial;
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco por cento) da primeira colocada, e
permanecendo o empate até o encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre
tais fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate;
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar, quando houver,
será sempre após o procedimento de desempate de proposta e classificação final dos
fornecedores participantes.

10.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas decimais,
sendo desprezadas as demais.
10.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o tempo será
interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado de onde parou.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
11.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolizando a peça
impugnatória no endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br .
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do edital,
decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova
data para realização do certame.
11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à Seção
de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-
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al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do
TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS
12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao pregoeiro,
exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando sucintamente suas
razões, logo após a fase de habilitação.
12.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema eletrônico, da
intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término do tempo informado.
12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada, o
sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 03 dias, as
quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimidados para, querendo,
apresentar contra-razões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas
pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não
sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado pelo
Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo pregoeiro
ao vencedor.
13- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
13.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre
que não houver recurso.
13.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou,
quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
13.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º
da Lei 10.522, de 19/07/2002.
14 - DA CONTRATAÇÃO.
14.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante contrato,
no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazo de pagamento, condições de
execução em conformidade com este edital.
14.2.
A licitante vencedora será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o
instrumento contratual.
14.3.
Antes da adjudicação será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do
contrato.
14.4.
Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 14.3. ou se recusar
assinar o instrumento contratual, será convocada outra licitante para celebrar o contrato,
observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das
sanções cabíveis.
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15 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
15.1.
A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar a
documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
15.2.
Pela inexecução total ou parcial a licitante ficará sujeita às sanções administrativas
previstas nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93, 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.
15.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a
Administração Pública, poderão ser aplicadas à licitante juntamente as multas convencionais e de
mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
15.4.
Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total
ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa e resguardados os
procedimentos legais pertinentes, aplicar as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades
de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
15.4.1. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” acima (item 15.4) poderão ser
aplicadas cumulativamente com a sanção de multa.
15.4.2. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta
cumprimento das normas de licitação ou dos contratos celebrados.

pelo

não

15.5.
A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade
competente, nos seguintes percentuais e hipóteses:
a) 5% (cinco por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos de fraude
fiscal, apresentação de documento falso, emissão de declaração falsa e
comportamento inidôneo;
b) 2% (dois por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos de retardamento
da execução do objeto do contrato e falha ou fraude na execução do contrato;
c) 1% (um por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos de não assinatura
do contrato no prazo estabelecido, não entrega da documentação exigida no certame e
não manutenção da proposta.
15.6.
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.
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15.7.
A licitante, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o fornecimento dos
materiais, 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.
15.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/93.
15.9.
Se a licitante não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco)
dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.
15.10.
licitante.

O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à

15.11.
No caso de aplicação de penalidade em que a concessionária 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.
15.11.1.
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.
15.12.

O período de atraso será contado em dias corridos.

15.13.
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 nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso,
supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
15.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa
de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
16 - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE.
16.1.
A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura,
podendo, a critério do concedente, ser prorrogado, mediante aditivo.
16.1. A vigência do contrato objeto deste certame ficará condicionada a vigência do
contrato de aluguel do edifício onde funciona a sede deste Tribunal.
16.2.
Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser
reajustado, alcançando a data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA
acumulado no período, a requerimento do concedente, e caso se verifique hipótese legal que
autorize reajustamento.
16.3.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado
pela legislação então em vigor.
16.4.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
17- DO PAGAMENTO.
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17.1.
A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação, através de Guia de
Recolhimento de Receitas da União - GRU, devendo apresentar os comprovantes de
recolhimento das GRU’s em até 05 (cinco) dias úteis após sua quitação, ao Gestor do contrato
para adoção das providências necessárias.
17.2.
A Concessionária deverá efetuar também o pagamento dos valores relativos ao
consumo de energia e água/esgoto, através de Guia de Recolhimento de Receitas da União GRU, devendo apresentar os comprovantes de recolhimento das GRU’s em até 05 (cinco) dias
úteis após sua quitação, ao Gestor do contrato para adoção das providências necessárias.
17.3.
No primeiro e no último mês de vigência contratual, os valores da contraprestação
serão rateados com base na razão entre o número de dias de vigência do presente contrato e o
número de dias existentes no respectivo mês.
17.4.
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 concessionário 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%
18 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
18.1.

As descritas no Anexo III (Minuta de contrato) do edital.

19 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
19.1.

As descritas no Anexo III (Minuta de contrato) do edital.

20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no todo ou
em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
20.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
20.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
20.4.
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
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subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
20.5.
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.
20.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.
20.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança do
futuro contrato.
20.8.
edital.

Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado neste

20.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de
Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Bairro Centro, Maceió
– AL, CEP: 57051-090.
20.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem
de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
20.11.

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

20.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do Decreto
nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93.
20.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e Contratos,
COMAP, no endereço especificado no item 20.9, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos
sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
20.15.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A – Sugestão de Cardápio para Lanchonete;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de contrato;
ANEXO IV – Declaração de Visita Técnica;
ANEXO III – Declaração de Não Visita.
20.16.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de Alagoas, para
dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser
solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, xx de xxxx de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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Anexo I
Pregão nº xx/2019
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1. Constitui objeto da licitação a concessão onerosa de uso de espaço público para

exploração comercial de restaurante e lanchonete, localizado no Edifício Sede do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL (A = 22,00m2).
2. OBJETIVO
1. Buscar uma melhor qualidade no serviço de alimentação, disponibilizando lanchonete
aos magistrados, servidores e usuários deste Regional.
2. Atender às exigências legais em vigor no que se refere à concessão de uso de área e a
devida contra prestação.
3. HABILITAÇÃO
1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor,
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus
administradores;
3. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;
4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
1. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal – Certidão Conjunta Negativa de
Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil;
2. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: CND - Certidão Negativa de
Débito, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou pela Secretaria
da Receita Federal;
3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
Certidão de Regularidade de FGTS - CRF,emitida pela Caixa Econômica Federal;
4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Art. 3º da Lei nº
12.440, de 7 de julho de 2011 (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas); e
5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou
sede da licitante.
3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
1. A empresa deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) de forma
satisfatória o desempenho de atividades com características compatíveis com o
objeto deste edital.
2. É facultada às empresas proponentes realizar vistoria nas instalações dos locais
onde os serviços serão executados.
3. O licitante que optar por realizar a visita técnica, acompanhado por servidor
designado para esse fim, nos termos do modelo do Anexo IV, deverá efetuar o
agendamento previamente junto à Seção de Manutenção e Reparos, por meio do
telefone (82) 2122-7797 (SMR).
4. Para a vistoria, o licitante, ou seu representante, deverá estar devidamente
identificado.
5. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar declaração que
não efetuou a visita técnica, mas que concorda com todas as condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos, e, ainda, que assume toda e qualquer
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responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão
na verificação das condições do local de execução do objeto da presente licitação,
conforme modelo constante no Anexo V.
4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da licitante.
5. OUTROS DOCUMENTOS
1. Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a
inexistência de vínculo dos membros da contratada com este Tribunal,que
evidencie a prática de nepotismo, conforme atesta o art. 2º, V, e art. 3º da
Resolução 7/2005 e/ou art. 4º da Resolução 156/2012, ambas do CNJ;
2. Declaração em que ateste cumprir o prescrito no art. 27, V, da Lei nº 8.666/93.
3. Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a
inexistência de fato superveniente que impeça a celebração pela Administração,
nos termos do art. 32, §2º da Lei nº 8.666/93.
4. Alvará Sanitário.
6. A DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ:
1. Estar em nome da licitante;
2. Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente. Nos
casos omissos, o(a) pregoeiro(a) considerará como prazo de validade o de 60
(sessenta) dias, contados da data de expedição do respectivo documento, exceto
a Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, ambas com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com
o art. 2º, do Decreto nº 6.106/2007;
3. Referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal dispositivo não é válido
para a Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária, bem
como a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais.
4. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS
1. O fornecimento dos lanches deverá ser efetuado de segunda a sexta-feira no horário
de 11h às 19h (segunda-feira a quinta-feira) e de 6h às 14h (sexta-feira).
2. A critério da Administração do Tribunal, o horário de atendimento poderá ser alterado,
a fim de atender os casos excepcionais.
3. O cardápio para os lanches constantes no anexo I-A, poderá sofrer alterações

levando-se em conta o comportamento dos usuários, frente à alimentação servida.

4. Não será permitida a venda ou exposição de bebidas alcoólicas na lanchonete, sob pena

de rescisão imediata do contrato.

5. A licitante vencedora receberá as instalações, mediante contrato de concessão de

uso, após serem as mesmas vistoriadas pelas partes interessadas.

5. TABELA DE PREÇOS:

1.ITEM LOCAL
01

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS - SEDE

ÁREA
13º Andar 22,00m²

VALOR MÍNIMO ESTIMADO
R$ 906,84 (novecentos e seis reais e oitenta
e quatro centavos)

6. MODALIDADE DE LICITAÇÃO
1. Os serviços do objeto deste certame serão contratados através da modalidade

licitatória Pregão, tipo maior lance, instituída pela Lei nº 10.520/2002.
7. DO PAGAMENTO
1. A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação, através de Guia de
Recolhimento de Receitas da União - GRU, devendo apresentar os comprovantes de
recolhimento das GRU’s em até 05 (cinco) dias úteis após sua quitação, ao Gestor do
contrato para adoção das providências necessárias.
2. No primeiro e no último mês de vigência contratual, os valores da contraprestação
serão rateados com base na razão entre o número de dias de vigência do presente
contrato e o número de dias existentes no respectivo mês.
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8. ENCARGOS SOCIAIS
1. À Concessionária caberá, ainda:
1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldálos na época própria, vez que os seus funcionários não manterão nenhum vínculo
empregatício com este Regional.
2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos
serviços;
3. Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências, obrigações e
encargos necessários ao cumprimento das imposições legais inerentes ao
exercício das atividades finalísticas do objeto licitado;
4. A inadimplência da concessionária, com referência aos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não
transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá
onerar o objeto desta licitação.
9. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
1. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes,
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e
referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos
não têm nenhum vínculo empregatício com este Regional;
2. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Poder Judiciário ou
a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que
estiver sujeita;
3. Corrigir todas as imperfeições verificadas pela Fiscalização, na execução das atividades,
no prazo por esta determinada;
4. Efetuar, mensalmente, a contraprestação pactuada da forma e no prazo estipulado pela
Administração;
5. Equipar a lanchonete de maneira adequada à prestação dos serviços;
6. Dar início ao exercício das atividades na área no prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos contados da assinatura do contrato;
7. Manter a lanchonete funcionando exclusivamente dentro da área cujo uso é permitido;
8. Manter a área e edificações em perfeitas condições de segurança, conservação e
limpeza, arcando com as despesas para tanto necessárias;
9. Fornecer, semanalmente, os lanches de acordo com o cardápio apresentado na
proposta, em condições sadias, preparadas fora do Tribunal, com gêneros de primeira
qualidade, ótima apresentação e sabor agradável, dentro das exigências de higiene e
técnicas culinárias;
10. Efetuar o transporte dos alimentos em recipientes adequados, devidamente tampados
e isolados, providenciar, por sua conta e risco, a conservação dos mesmos e, se for o
caso, o estoque de alimentos e de material necessários à sua atividade;
11. Retirar do local dos serviços, diariamente, lixo resultante de suas atividades, de
acordo com as normas fixadas pelo órgão competente;
12. Encerrar, de imediato, qualquer atividade que esteja sendo exercida e que venha a ser
proibida por órgão competente;
13. Garantir adequadas condições para todos os empregados que estiverem prestando
serviço neste Regional, através de exames de saúde periódicos, utilizando para a
execução dos serviços profissionais devidamente qualificados;
14. Manter, por sua exclusiva conta, os funcionários em serviço, devidamente
uniformizados, os quais deverão apresentar-se permanentemente limpos e asseados,
quer no aspecto pessoal, quer no vestiário e calçado, substituindo-se imediatamente,
por solicitação do Tribunal, aquele que não preencher esta exigência. Todos os
empregados deverão portar cartão de identificação, do qual deverá constar seu nome
e função.
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15. Efetuar supervisão rigorosa do processo de higienização de bandejas, pratos, talheres

e demais utensílios, visando à garantia da sanidade microbiológica dos mesmos;
16. Apresentar, quando da assinatura do contrato, relação nominal, com respectiva
identificação e qualificação dos empregados que serão utilizados na execução dos
serviços. Qualquer eventual substituição, exclusão ou inclusão deverá ser notificada
ao gestor do contrato;
17. Manter fixado em local visível o cardápio da lanchonete e tabela de preços de todos os
itens encontrados na relação;
18. Afastar, de imediato, qualquer pessoa a ela vinculada que pratique ato inadequado,
bem como descumpra as normas e/ou instruções de que trata este instrumento;
19. Desocupar, de imediato, a área licitada, restituindo-a em perfeitas condições de uso,
quando findo, dissolvido ou rescindido o contrato;
20. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação
exigidas para a contratação;
21. Permitir o acesso dos representantes deste Tribunal, sem prévia comunicação, nos

locais de preparo e acondicionamento dos alimentos, sendo para tal exigida apenas a
devida identificação do agente (em regra, o gestor do contrato);
22. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL não aceitará, sob nenhum pretexto,
a transferência de responsabilidade da Concessionária para outras entidades, sejam
fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
23. A inadimplência da Concessionária, com referência aos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não
transfere à Administração a responsabilidade por pagamento, nem poderá onerar o
objeto desta licitação.
24. A Concessionária fornecerá uniforme completo aos seus empregados, mantendo-os
permanentemente limpos e asseados, tanto no aspecto físico dos funcionários, como
no que diz respeito a vestuário e calçado, substituindo imediatamente, por solicitação
do Tribunal, aquele que não preencher essa exigência.
25. A Concessionária obrigar-se-á a pagar os tributos e as contas de serviços públicos que
venham a incidir sobre o espaço cedido, tais como energia elétrica, água e taxa da
coleta de lixo. Considerando que não é possível a instalação de medidores individuais
para aferir o consumo de energia elétrica e de água potável do espaço cedido, o valor
a ser cobrado para tais despesas será por estimativa, com base nos seguintes
critérios:
1. O valor equivalente ao consumo de energia elétrica, Sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, foi estimado mediante estudo feito pela Seção de
Manutenção e Reparos e equivale à 399 kWh/mês;
2. O valor equivalente ao consumo de água potável, Sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, foi estimado mediante estudo feito pela Seção de
Manutenção e Reparos e equivale a 25,00 L/dia;
3. Havendo cobrança de taxa de coleta de lixo pelo Município de Maceió, a
Concessionária terá a obrigação de pagar a quantia proporcional à área
efetivamente ocupada.
26. Obter, junto ao órgão competente, alvará sanitário para funcionamento no prédio
sede do TRE/AL.
10. OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
1. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do ajuste, inclusive
permitir o livre acesso dos funcionários da Concessionária à dependência enfocada no
subitem 1.1, do objeto;
2. Atestar a execução do objeto por meio do gestor do contrato e acompanhar
efetivamente a contraprestação da Concessionária, fazendo juntar ao processo os
documentos necessários à sua comprovação;
3. Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas as
obrigações contratuais;
4. Emitir ordem de serviço para início das atividades da Concessionária, após a assinatura
do contrato;
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5. Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato.
11. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
1. O objeto licitado será acompanhado e fiscalizado por servidor do Tribunal Regional

Eleitoral de Alagoas – TRE/AL especialmente designado pela autoridade competente,
que terá seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuições e responsabilidades do
artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, os quais serão auxiliados, ou não, por empresa
terceirizada a ser contratada.
2. Caberá ao Fiscal do contrato:
1. Emitir a ordem de serviço do objeto contratual;
2. Verificar a execução do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;
3. Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato,
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos
observados;
4. Dar imediata ciência aos seus superiores e ao órgão de controle, dos incidentes e
ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a
rescisão contratual;
5. Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da
execução do contrato.
3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão
ser solicitadas pelo fiscal à autoridade competente, para a adoção das medidas que
julgar necessárias.
4. A fiscalização será exercida pelo Contratante e não exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder
Público ou de seus agentes e prepostos. Ao Contratante se reserva o direito de rejeitar
a execução do objeto contratual prestado, se em desacordo com os termos do edital.
5. Caberá ao Gestor do contrato:
1. Provocar a prorrogação do Contrato junto à Autoridade Competente (ou às
instâncias competentes), que deve ser providenciada antes de seu término,
reunindo as justificativas competentes;
2. Comunicar a abertura de nova licitação à área competente, antes de findo o
estoque de bens e/ou a prestação de serviços e com antecedência razoável;
3. Comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na
execução contratual, que tenham implicações na atestação;
4. Comunicar as irregularidades encontradas: situações que se mostrem desconformes
com o Edital ou Contrato e com a Lei;
5. Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteração de condição
contratual deve ser submetida ao superior hierárquico, acompanhada das
justificativas pertinentes;
6. Cuidar das alterações de interesse da Concessionária, que deverão ser por ela
formalizadas e devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de
pedido de reequilíbrio econômico-financeiro ou repactuação. No caso de pedido de
prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o fato impeditivo da execução, o
qual, por sua vez, deverá corresponder àqueles previstos no parágrafo primeiro
do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterações;
7. Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração
unilateral do Contrato pela Administração;
8. Alimentar os sites do Contratante, os sistemas informatizados deste Poder,
responsabilizando-se
por
tais
informações,
inclusive
sempre
quando
cobradas/solicitadas;
9. Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua
prorrogação, nos termos da Lei;
10. Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas,
administrativas ou jurídicas;
11. Documentar nos autos todos os fatos dignos denota;
12. Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalização da Concessionária, com base
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nos termos Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cláusulas
por culpa da Concessionária, acionando as instâncias superiores e/ou os Órgãos
Públicos competentes quando o fato exigir.
6. Designação de gestor/fiscal:
1. Fica
designado o(a)
servidor(a)
,
lotado(a) no(a)
, matrícula
, e, em sua ausência, o seu
substituto legal, (quando houver) para, nessa ordem, exercerem a
gestão/fiscalização do contrato, devendo o mesmo representar este Tribunal
perante a contratada e zelar pela boa execução do objeto pactuado, nas
atividades de gestão, fiscalização e controle constantes na Resolução nº
15.787/2017.
12. DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
1. A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura,

podendo, a critério do Contratante, ser prorrogado, mediante aditivo...

2. Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser

reajustado, alcançando a data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA
acumulado no período, a requerimento do concedente, e caso se verifique hipótese
legal que autorize reajustamento.
3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.
4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com
a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada do SICAF, ou
dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º
da mesma Lei, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
neste Edital e das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, a licitante que:
1. não celebrar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta;
2. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
3. ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
4. não mantiver a proposta;
5. falhar ou fraudar a execução do Contrato; e
6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
2. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou
parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa e resguardados
os procedimentos legais pertinentes, aplicar as seguintes sanções:
1. advertência;
2. multa;
3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e
Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou
indiretamente pela União
4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.3 e 13.2.4 deste instrumento poderão
ser aplicadas cumulativamente com a sanção de multa.
4. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das
normas de licitação ou dos contratos celebrados.
5. A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade
competente, nos seguintes percentuais e hipóteses:
1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de
material ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de
atraso;
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2. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de

material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre
o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional e a critério
do órgão ou entidade interessada, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
3. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o
valor total do contrato, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II do
art. 5º do supracitado Decreto;
4. 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente
o material ou em concluir o serviço, calculados sobre o valor correspondente à
parte inadimplente;
5. 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do
contrato; e
6. 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato,
exceto quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato.
6. A multa apenas será executada após regular processo administrativo, facultada a
defesa prévia da licitante ou contratada, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da notificação.
7. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do
dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execução de
serviços, se dia de expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do
primeiro dia útil seguinte.
8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará à Conceionária o contraditório e a ampla defesa,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
14. GENERALIDADES
1. O CNPJ do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL é 06.015.041/0001-38.
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ANEXO I-A
SUGESTÃO DO CARDÁPIO LANCHONETE

Itens sugeridos para disponibilização nos balcões:
1. Sucos de polpa;
2. Sucos prontos de caixinha;
3. Refrigerantes;
4. Salada de frutas (pré-preparada);
5. Salgados de forno (coxinha, pastel, folhado, etc);
6. Sanduíche natural;
7. Sanduíche misto quente;
8. Torta salgada;
9. Bolos de café;
10. Bolos com cobertura;
11. Almoço em porção individual congelada;
12. Açaí na tigela;
13. Tapioca;
14. Docinhos (brigadeiro / surpresa de uva);
15. Frutas in natura;
16. Água de Coco;
17. Sopas;
18. Pão de queijo (tradicional e mineiro);
19. Saladas para almoço.
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Maceió, 11 de abril de 2019.

Mário Jorge Uchôa Souza Filho
Assessor de Planejamento e
Gestão Gabinete da Secretaria
de Administração

De acordo.
Aprovo o TR colacionado.

Maceió, 11 de abril de 2019.

JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA
Secretário de Administração

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO, Assessor(a) de Gabinete, em 11/04/2019, às 17:13, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Secretário de Administração, em 11/04/2019, às 17:22, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0528322 e o código CRC C2AD2C0D.
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ANEXO II
Pregão Eletrônico nº XX/2019
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
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?
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ANEXO III
Contrato nº XX/2019

MINUTA
Contrato de concessão onerosa de uso
de espaço público para exploração
comercial de restaurante e lanchonete,
entre o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, em nome da União, e a
empresa _______.
Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de
Direito Público Interno - situado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 – Farol,
Maceió/AL, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato
representado por seu neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado,
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no
CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, e a
empresa _______________________, situada em ________________, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° _____________________, daqui por diante denominada
CONCESSIONÁRIA, neste ato representada por _________________, portador do
RG nº ______________, inscrito no CPF sob o n° _________________, residente em
__________________, resolvem celebrar o presente Contrato de concessão
onerosa de uso de espaço público para exploração comercial de restaurante e
lanchonete, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Este contrato tem por objeto concessão onerosa de uso de espaço
público para exploração comercial de restaurante e lanchonete, localizado no
Edifício Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL (A =
22,00m2).
CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Este contrato será regido pelos mandamentos da Lei Federal nº
8.666/93 e regulamentações.
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as
disposições das Leis nº 10.520/02, 8.078/90, do Decreto nº 5.450/05, os
princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem,
como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de
15/02/2017, disponível no site www.tre-al.jus.br. Devendo-se observar, ainda,
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o Código de Ética do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (Resolução
15.559/2014).
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
A concessionária pagará pela utilização da dependência e bens
objeto deste contrato a Taxa Mensal de Ocupação do Espaço no valor de R$
xxx, perfazendo o valor total da contratação, considerando o prazo de
vigência do contrato, R$ xxx.
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA O FORNECIMENTO DE
LANCHES
O fornecimento dos lanches deverá ser efetuado de segunda a
sexta-feira no horário de 11h às 19h (segunda-feira a quinta-feira) e de 6h
às 14h (sexta-feira).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A critério da Administração do Tribunal, o horário
de atendimento poderá ser alterado, a fim de atender os casos
excepcionais.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O cardápio para os lanches constantes no anexo I-A
do Edital, poderá sofrer alterações levando-se em conta o comportamento
dos usuários, frente à alimentação servida.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Não será permitida a venda ou exposição de
bebidas alcoólicas na lanchonete, sob pena de rescisão imediata do
contrato.
PARÁGRAFO QUARTO - A concessionária receberá as instalações, a partir da
assinatura deste instrumento, após serem as mesmas vistoriadas
pelas partes interessadas.
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação,
através de Guia de Recolhimento de Receitas da União - GRU, devendo
apresentar os comprovantes de recolhimento das GRU’s em até 05 (cinco)
dias úteis após sua quitação, ao Gestor do contrato para adoção das
providências necessárias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO A Concessionária deverá efetuar também
o
pagamento dos valores relativos ao consumo de energia e água/esgoto,
através de Guia de Recolhimento de Receitas da União - GRU, devendo
apresentar os comprovantes de recolhimento das GRU’s em até 05 (cinco)
dias úteis após sua quitação, ao Gestor do contrato para adoção das
providências necessárias.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - No primeiro e no último mês de vigência contratual,
os valores da contraprestação serão rateados com base na razão entre o
número de dias de vigência do presente contrato e o número de dias
existentes no respectivo mês.
PARÁGRAFO TERCEIRO - 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 a concessionária 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%
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
São obrigações da CONCESSIONÁRIA:
Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de
seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e
quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços
executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm
nenhum vínculo empregatício com este Regional;
b)
Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar
ao Poder Judiciário ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa
ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
c)
Corrigir todas as imperfeições verificadas pela Fiscalização, na
execução das atividades, no prazo por esta determinada;
d)
Efetuar, mensalmente, a contraprestação pactuada da forma e no
prazo estipulado pela Administração;
e)
Equipar a lanchonete de maneira adequada à prestação dos
serviços;
f)
Dar início ao exercício das atividades na área no prazo máximo de
30 (trinta) dias corridos contados da assinatura do contrato;
g)
Manter a lanchonete funcionando exclusivamente dentro da área
cujo uso é permitido;
h)
Manter a área e edificações em perfeitas condições de segurança,
conservação e limpeza, arcando com as despesas para tanto
a)
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necessárias;
i)
Fornecer, semanalmente, os lanches de acordo com o cardápio
apresentados na proposta, em condições sadias, preparadas fora do
Tribunal, com gêneros de primeira qualidade, ótima apresentação e
sabor agradável, dentro das exigências de higiene e técnicas
culinárias;
j)
Efetuar o transporte dos alimentos em recipientes adequados,
devidamente tampados e isolados, providenciar, por sua conta e risco,
a conservação dos mesmos e, se for o caso, o estoque de alimentos e
de material necessários à sua atividade;
k)
Retirar do local dos serviços, diariamente, lixo resultante de suas
atividades, de acordo com as normas fixadas pelo órgão competente;
l)
Encerrar, de imediato, qualquer atividade que esteja sendo
exercida e que venha a ser proibida por órgão competente;
m) Garantir adequadas condições para todos os empregados que
estiverem prestando serviço neste Regional, através de exames de
saúde periódicos, utilizando para a execução dos serviços profissionais
devidamente qualificados;
n)
Manter, por sua exclusiva conta, os funcionários em serviço,
devidamente uniformizados, os quais deverão apresentar-se
permanentemente limpos e asseados, quer no aspecto pessoal, quer
no vestiário e calçado, substituindo-se imediatamente, por solicitação
do Tribunal, aquele que não preencher esta exigência. Todos os
empregados deverão portar cartão de identificação, do qual deverá
constar seu nome e função.
o)
Efetuar supervisão rigorosa do processo de higienização de
bandejas, pratos, talheres e demais utensílios, visando à garantia da
sanidade microbiológica dos mesmos;
p)
Apresentar, quando da assinatura do contrato, relação nominal,
com respectiva identificação e qualificação dos empregados que serão
utilizados na execução dos serviços. Qualquer eventual substituição,
exclusão ou inclusão deverá ser notificada ao gestor do contrato;
q)
Manter fixado em local visível o cardápio da lanchonete e tabela
de preços de todos os itens encontrados na relação;
r)
Afastar, de imediato, qualquer pessoa a ela vinculada que
pratique ato inadequado, bem como descumpra as normas e/ou
instruções de que trata este instrumento;
s)
Desocupar, de imediato, a área licitada, restituindo-a em perfeitas
condições de uso, quando findo, dissolvido ou rescindido o contrato;
t)
Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de
habilitação e qualificação exigidas para a contratação;
Permitir o acesso dos representantes deste Tribunal, sem prévia
comunicação, nos locais de preparo e acondicionamento dos
alimentos, sendo para tal exigida apenas a devida identificação do
agente (em regra, o gestor do contrato);
v)
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL não aceitará,
sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da
Concessionária para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou
u)
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quaisquer outros.
w) A inadimplência da Concessionária, com referência aos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da
execução
do
contrato,
não
transfere
à
Administração
a
responsabilidade por pagamento, nem poderá onerar o objeto desta
licitação.
x)
A Concessionária fornecerá uniforme completo aos seus
empregados, mantendo-os permanentemente limpos e asseados, tanto
no aspecto físico dos funcionários, como no que diz respeito a
vestuário e calçado, substituindo imediatamente, por solicitação do
Tribunal, aquele que não preencher essa exigência.
y)
A Concessionária obrigar-se-á a pagar os tributos e as contas de
serviços públicos que venham a incidir sobre o espaço cedido, tais
como energia elétrica, água e taxa da coleta de lixo. Considerando
que não é possível a instalação de medidores individuais para aferir o
consumo de energia elétrica e de água potável do espaço cedido, o
valor a ser cobrado para tais despesas será por estimativa, com base
nos seguintes critérios:
y.1) O valor equivalente ao consumo de energia elétrica, Sede
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, foi estimado
mediante estudo feito pela Seção de Manutenção e Reparos e
equivale à 399 kWh/mês;
y.2) O valor equivalente ao consumo de água potável, Sede
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, foi estimado
mediante estudo feito pela Seção de Manutenção e Reparos e
equivale à 25,00 L/dia;
y.2) Havendo cobrança de taxa de coleta de lixo pelo
Município de Maceió, a Concessionária terá a obrigação de
pagar a quantia proporcional à área efetivamente ocupada.
z)
Obter, junto ao órgão competente, alvará sanitário para
funcionamento no prédio sede do TRE/AL.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não será permitida a subcontratação, no todo ou em
parte, do objeto deste certame licitatório.
PARÁGRAFO SEGUNDO - À Concessionária caberá, ainda:
a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e
obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários
não manterão nenhum vínculo empregatício com este Regional;
b) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
funcionários no desempenho dos serviços;
c) Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências,
obrigações e encargos necessários ao cumprimento das imposições
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legais inerentes ao exercício das atividades finalísticas do objeto
licitado.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A inadimplência da concessionária, com referência
aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes
da execução do contrato, não transfere à Administração a responsabilidade
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto desta contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
O Concedente se obriga a:
a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do
ajuste, inclusive permitir o livre acesso dos funcionários da
Concessionária à dependência localizada no edifício sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas;
b) Atestar a execução do objeto por meio do gestor do contrato e
acompanhar efetivamente a contraprestação da Concessionária,
fazendo juntar ao processo os documentos necessários à sua
comprovação;
c) Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde
que atendidas as obrigações contratuais;
d) Emitir ordem de serviço para início
Concessionária, após a assinatura do contrato;

das

atividades

da

e) Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados a
partir de sua assinatura, podendo, a critério do Contratante, ser prorrogado,
mediante aditivo...
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A vigência deste contrato ficará condicionada a
vigência do contrato de aluguel do edifício onde funciona a sede deste
Tribunal.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do
contrato, o seu valor poderá ser reajustado, alcançando a data de formulação
da proposta e aplicando-se o índice IPCA acumulado no período, a
requerimento do concedente, e caso se verifique hipótese legal que autorize
reajustamento.
PARÁGRAFO TERCEIRO -

Caso o índice estabelecido para reajustamento
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venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será
adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então
em vigor.
PARÁGRAFO QUARTO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice
substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do
preço do valor remanescente.
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A CONSSECIONÁRIA que dentro do prazo de validade de sua
proposta, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de
licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de
até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das demais
cominações legais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Pela inexecução total ou parcial a concessionária
ficará sujeita às sanções administrativas previstas nas Leis nº 10.520/2002 e
8.666/93, 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.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de
impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser
aplicadas à concessionária juntamente as multas convencionais e de mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº
8.666/93, pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração
poderá, garantida a prévia defesa e resguardados os procedimentos legais
pertinentes, aplicar as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pela União;
d) declaração de inidoneidade
administração Pública.
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PARÁGRAFO QUARTO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” acima
(parágrafo terceiro) poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção
de multa.
PARÁGRAFO QUINTO - A advertência consiste em repreensão por escrito
imposta pelo não cumprimento das normas de licitação ou dos contratos
celebrados.
PARÁGRAFO SEXTO A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de
despesas ou outra autoridade competente, nos seguintes percentuais e
hipóteses:
a) 5% (cinco por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos
de fraude fiscal, apresentação de documento falso, emissão de
declaração falsa e comportamento inidôneo;
b) 2% (dois por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos
de retardamento da execução do objeto do contrato e falha ou fraude
na execução do contrato;
c) 1% (um por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos de
não assinatura do contrato no prazo estabelecido, não entrega da
documentação exigida no certame e não manutenção da proposta.
PARÁGRAFO SÉTIMONa aplicação das penalidades previstas nesta
cláusula 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.
PARÁGRAFO OITAVO A concessionária, quando não puder cumprir os
prazos estipulados para o fornecimento dos materiais, 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.
PARÁGRAFO NONO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na
forma do art. 109 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO DEZ - Se a concessionária não recolher o valor da multa que lhe
for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para
o pagamento, a importância será ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86
e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5%
(meio por cento) ao mês.
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PARÁGRAFO ONZE – O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta à concessionária.
PARÁGRAFO DOZE –
No caso de aplicação de penalidade em que a
concessionária 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.
PARÁGRAFO TREZE - 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.
PARÁGRAFO CARTORZE – O período de atraso será contado em dias corridos.
PARÁGRAFO QUINZE – Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes contratantes, respeitados o objeto do presente contrato, a
legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº
8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente,
os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
PARÁGRAO DEZESSEIS – Os atos administrativos de aplicação das sanções,
com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO
Este Contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente em virtude
dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o
objeto do mesmo.
CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES
Este Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA DOZE - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO E À
PROPOSTA COMERCIAL DA CONCESSIONÁRIA
Este contrato vincula-se, integralmente, em todos os seus termos,
às condições e especificações do Pregão Eletrônico TRE/AL nº XX/2019, e dos
seus anexos, e à proposta comercial da Concessionária evento SEI nº XXXX no
Processo SEI nº 0000389-17.2019.6.02.8000.
CLÁUSULA TREZE - DA PUBLICAÇÃO
O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da
União, na forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93.
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CLÁUSULA CATORZE - DO FORO
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do
Estado de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o
presente contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado
pelas partes abaixo:
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Pela Empresa
Representante da empresa
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA (FACULTATIVA)

Eu,

(Representante Legal
devidamente
qualificado)
da
empresa
, DECLARO, para os devidos fins, que
visitei o local onde será executado o objeto do Pregão nº xxx/2019, tendo tomado
conhecimento de todas as peculiaridades e características do local, inclusive, das
possíveis dificuldades que possam onerar futuramente nossa empresa na execução
do mesmo.

XXXXXXXXX, XX de
XXXXXXX de XXXX.

NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)

CPF nº:
RG nº:
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA (OBRIGATÓRIA SE
NÃO REALIZAR A VISITA)

Eu,
devidamente qualificado) da empresa

(Representante

Legal

, DECLARO, para os devidos fins, que NÃO
visitei o local onde será realizado o objeto do Pregão nº xxx/2019, por
opção própria, assumindo, assim, que tenho total conhecimento acerca da
estrutura física do local, e CONCORDO com todas as condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e
qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em
virtude da omissão na verificação das condições do local de execução do
objeto do certame.

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX.

NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)

CPF nº:
RG nº:
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de junho de 2019.

À AJ-DG,
para análise da minuta de edital alterada, em
conformidade com o Parecer constante no evento
SEI 0543694 e com o Despacho GSAD 0554754.
Ressalto que as alterações efetuadas encontram-se
hachuradas na minuta.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 19/06/2019, às 18:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558262 e o código CRC 2D36DC65.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de junho de 2019.

Senhor Secretário de Administração,

Tendo sido observadas as recomendações apostas
no item 6 do Parecer nº 973 (0543694), o que ocasionou
a alteração, pela SLC, da minuta do edital de pregão
eletrônico (0558260), objetivando a concessão onerosa de
uso de espaço público para exploração comercial de
restaurante e lanchonete neste edifício-sede, resta, salvo
melhor percepção, o esclarecimento quanto aos itens 22,
24, 25 da tabela de veriﬁcação constante no item 5 do citado
parecer.
Outrossim, conforme consta no antedito parecer,
impende providenciar, se ainda não o foi, o estabelecimento
de termo aditivo ao contrato de locação da sede, conforme
previsto no documento 0509771, ﬁrmado pelo representante
da OAM e que trata da autorização de sublocação.
Atenciosamente.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 19/06/2019, às 19:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558372 e o código CRC 40E733F1.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de junho de 2019.

Em atenção ao Despacho AJ-DG 0558372, temos a
esclarecer, no que respeita aos itens 24 e 25 da lista de
veriﬁcação integrante do Parecer nº 973 (0543694), que o
valor indicado no item 5 do Termo de Referência - Tabela de
Preços, que integra a minuta do edital (0558260), foi obtido
com base na última avaliação do imóvel, cujo laudo consta do
ev en to 0468328 do PA 0010620-40.2018.6.02.8000. Nesse
caso, foi utulizado o menor valor do metro quadrado
levantado pela empresa avaliadora, conforme consta do
quadro de item 10.4 (Salas comerciais com área 53,35m², p.
12), a saber: R$ 41,22 (quarenta e um reais e vinte e dois
centavos). Optou-se pelo menor valor por se tratar de cessão
de espaço a título oneroso cuja regra inverte a lógica das
aquisições em que se parte de um valor médio para obter
preços menores (ver item 6 da minuta do edital). No presente
caso, com o uso do menor referencial, buscou-se ampliar o
leque dos interessados em explorar o serviço de lanchonete,
destacando que se trata do valor mínimo admitido para tanto.
Quanto ao item 22, que diz respeito a parâmetros
sustentáveis para a avença, observa-se que se trata de
situação peculiar de cessão onerosa de espaço do Tribunal,
cujas regras de uso sustentável aplicam-se à potencial
concessionária (economia de consumo de energia elétrica e
de água, uso consciente de produtos de limpeza etc.), por se
tratar de espaço comum. Além disso, já se pede registros em
órgãos de controle de qualidade da natureza dos serviços
prestados, conforme consta do item subitem 26, do item 9,
mencionado TR. Nesse enário, não vislumbramos, ressalvado
superior
entendimento,
critérios
de
sustentabilidade
especíﬁcos que possam ser acrescidos ao instrumento
convocatório, além do reforço da cláusula de obrigações com
os parâmetros acima, inclusive no que respeita ao uso de
Despacho GSAD 0558409
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produtos domisanitários, na forma da contratação de serviços
terceirizados de limpeza.
Com esses breves esclarecimentos, devolvo o feito
à análise do ilustre Assessor Jurídico, remtendo-o, em
paralelo, à SEGEC para que, em autos apartados, promova a
instrução do aditamento de que trata a autorização de evento
0509771, além de, em conjunto com a SLC, incluir as
obrigações adicionais indicadas acima.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/06/2019, às 14:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558409 e o código CRC 7FFF8ABB.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de junho de 2019.

Ciente do Despacho GSAD 0558409, pelo presente,
informo que fora autuado PA SEI 0005329-25.2019.6.02.8000,
devidamente
relaciondo
ao
PA
SEI 000030788.2016.6.02.8000, para propositura de Aditivo ao Contrato
nº 04/2014.
Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 21/06/2019, às 14:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0558415 e o código CRC 760669F6.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2019
Minuta
PROCESSO Nº: 0000389-17.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MAIOR DESCONTO
Data: xx de xxxx de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário Abertura: xxh.
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 MAIOR DESCONTO, com regime de execução por empreitada por
preço global, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a concessão onerosa de
uso de espaço público para exploração comercial de restaurante e lanchonete.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto
nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15 e subsidiariamente pela Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas
pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123/2006, a
Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do
DOU, edição de 19/06/2001, 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 8.078/90 e demais exigências deste Edital e seus anexos,
devendo-se observar, ainda, o Código de Ética do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(Resolução 15.559/2014).
1- DO OBJETO E DA VISTORIA.
1.1.
O presente Pregão tem por objetivo a concessão onerosa de uso de espaço público
para exploração comercial de restaurante e lanchonete, localizado no Edifício Sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL (A = 22,00m2).
1.1.1. Não será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame
licitatório.
1.2.
cedido.

É facultada às empresas proponentes realizar vistoria nas instalações do local a ser

1.3.
O licitante que optar por realizar a visita técnica, acompanhado por servidor designado
para esse fim, deverá efetuar o agendamento previamente junto à Seção de Manutenção e
Reparos, por meio do telefone (82) 2122-7797 (SMR).
1.3.1. Para a vistoria, o licitante, ou seu representante, deverá estar devidamente
identificado.
1.3.2. O licitante que efetuar a vistoria deverá emitir a Declaração de Visita Técnica, nos
termos do modelo do Anexo IV.
1.3.3. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar declaração que
não efetuou a visita técnica, mas que concorda com todas as condições estabelecidas no
Edital e seus Anexos, e, ainda, que assume toda e qualquer responsabilidade pela
ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições
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do local de execução do objeto da presente licitação, conforme modelo constante no
Anexo V.
2- DA PARTICIPAÇÃO.
2.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, pessoas jurídicas, previamente cadastradas 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.
2.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está
em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
2.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
2.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes deverão declarar, em campo próprio
do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
2.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
2.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;
2.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;
2.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
2.4.4.

estrangeiras que não funcionem no País;

2.4.5. 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).
3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
3.1.

Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados no

site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).

3.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima informado,
dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
3.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para acesso ao
sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, criados quando do
credenciamento supracitado.
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3.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao
pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
3.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
4 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como
os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).
4.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, do
Art. 13º, do Decreto 5.450/05).
4.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha privativas do
licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do objeto ofertado, em
campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização do Edital no site do
www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
4.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
4.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo
“descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da sessão
pública;
b) a descrição do objeto de acordo com o Anexo I deste edital.
4.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição
complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob pena de
desclassificação.
4.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço
proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
4.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento de
ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.
4.4.3.
Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta ajustada
encaminhada nos termos do item 8.1.
4.5.
As declarações referidas no subitem 9.1 “b” deverão ser enviadas em campo próprio
do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos fornecedores, as
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quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando também poderá ser
solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
4.6.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da
data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem prazo de validade
inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
4.7.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta
licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, prevalecerão,
sempre, as descrições constantes neste edital.
4.8.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou
encargo.
4.9.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
4.10.
O simples envio da proposta será interpretado como
deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de
31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de
alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição
quaisquer dos itens deste edital.

concordância com os termos
2002, no Decreto nº 5.450, de
21 de junho de 1993 e suas
que contrarie expressamente

5 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
5.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão estar
em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital.
5.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou que
apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas pelo
pregoeiro.
5.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
5.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
6 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
6.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
6.1.1. O julgamento obedecerá ao critério de MAIOR DESCONTO para o objeto deste Edital, que
será convertido no valor da Taxa Mensal de Ocupação do Espaço, conforme subitem 6.2 deste
Edital.
6.1.1.1. O percentual de desconto ofertado será o critério adotado para classificação e
julgamento das propostas no sistema Comprasnet, demonstrando o quanto a licitante se
dispõe a pagar mensalmente pela utilização da área cedida.
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6.1.1.2.
Para efeito de apuração da Taxa Mensal de Ocupação (TU) do espaço será
considerada até 05 (cinco) casas decimais.
6.1.2. Os lances deverão ser ofertados pelo percentual de desconto sobre 100 (cem), que
será convertido no valor da taxa mensal de utilização da área cedida, sendo o percentual de
desconto ofertado levado a efeito para a fase de lances.
6.1.3. O percentual de desconto ofertado será convertido no valor da
Ocupação do Espaço concedido, conforme a fórmula a seguir:

Taxa Mensal de

TU = (D x R$ 1.000,00) x 100
Em que:
TU = taxa mensal de ocupação do espaço;
D= percentual de desconto ofertado.
6.1.4. A fim de esclarecer o modelo adotado para este pregão, seguem exemplos de lances
ofertados e seu significado prático:
6.1.4.1. Percentual de 0,90684% (menor desconto aceito):
TU= (0,90684/100 x R$ 1.000,00) x 100
TU= R$ 906,84
Neste caso a licitante ofertou o valor de R$ 906,84 por mês pela utilização da área cedida.
6.1.4.2. Percentual de 1,5%):
TU= (1,5/100 x R$ 1.000,00) x 100
TU= R$ 1.500,00
Neste caso a licitante ofertou o valor de R$ 1.500,00 por mês pela utilização da área cedida.
6.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as
regras de aceitação dos mesmos.
6.3.
O licitante somente poderá oferecer lance com desconto superior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
6.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
6.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão
eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos
lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos
realizados.
6.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos,
a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação aos
licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta licitação.
6.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. Após o
que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
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6.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
7.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de maior
desconto, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
7.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite mínimo, o
percentual de desconto de 0,90684%, que de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que
está autorizado a negociar em busca de desconto superior.
7.2.1. O desconto de 0,90684% corresponde ao valor de R$ 906,84 (novecentos e seis reais
e oitenta e quatro centavos), relativo à Taxa Mensal de Ocupação.
7.2.2. As propostas com Taxa Mensal de Ocupação (TU) abaixo de R$ 906,84 (com valor de
desconto abaixo de 0,90684%), após a fase de lances, serão desclassificadas.
7.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o maior desconto e
tiver atendido a todas as exigências editalícias.
7.4.
Analisada a aceitabilidade do desconto obtido, o pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.
7.5.
Se a proposta ou o lance, de maior desconto, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
7.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar com o
licitante para que seja obtido desconto melhor.
8 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA AJUSTADA.
8.1.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos exigidos
para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, deverão ser
remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a
documentação deverão ser encaminhados, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor:
Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da contacorrente e praça de pagamento, assim como dados do representante da empresa (nome, CPF,
RG, endereço, telefone etc), podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para
contratação sugerido no ANEXO II.
8.2.
Também deverá ser encaminho pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo
pregoeiro, os seguintes documentos:
a) Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a inexistência de
vínculo dos membros da concessionária com este Tribunal, que evidencie a prática de
nepotismo, conforme atesta o art. 2º, V, e art. 3º da Resolução 7/2005 e/ou art. 4º da
Resolução 156/2012, ambas do CNJ.
9 – DA HABILITAÇÃO.

6
Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0559152)

SEI 0000389-17.2019.6.02.8000 / pg. 282

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
9.1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a apresentação/obtenção
da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do
Comprasnet.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios das
entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis para
que o licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei Federal
nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet, no
momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
d) Quanto à qualificação técnica:
d.1) atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado que comprove(m) de forma satisfatória o desempenho de atividades com
características compatíveis com o objeto deste edital;
d.2) Declaração de Visita Técnica, caso a tenha realizado, ou no caso de não ter realizado,
Declaração de Não Visita, conforme modelos constantes nos Anexos IV e V.
e) Quanto à qualificação econômino-financeiro, Certidão negativa de falência, recuperação
judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.
9.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
9.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em
consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) horas, a
contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, comprovando sua
idoneidade.
9.3.1. 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.
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9.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes que se enquadrem como
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação, conforme
estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº
8.538/2015.
9.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da
comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis,
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
9.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal será
contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.
9.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação
de justificativa.
9.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após
os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3.
9.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 9.4.1. e
9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
9.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 9.1, serão inabilitados,
não se admitindo complementação posterior.
9.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital.
9.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da empresa
licitante cadastrada no SICAF.
9.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
10 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
10.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação a Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.
10.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.
10.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
10.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão Eletrônico, após
encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte participantes, fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, caso
esta não seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação.
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10.2.
Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve uma empresa de médio ou
grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará todas as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte cujo último lance enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento)
superior à oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat,
informando quais os itens terão desempate no lance.
10.3.

Para efeito do disposto no item 10.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que lhe será
adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens com
tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e fornecedor,
encaminhado mensagem também automática, por meio do chat, convocando a Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo
de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em segundo lugar desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as demais Microempresas ou
Empresas de Pequeno Porte participantes na mesma condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova classificação dos
fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou não existindo Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte participante, prevalecerá a classificação inicial;
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco por cento) da primeira colocada, e
permanecendo o empate até o encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre
tais fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate;
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar, quando houver,
será sempre após o procedimento de desempate de proposta e classificação final dos
fornecedores participantes.

10.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas decimais,
sendo desprezadas as demais.
10.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o tempo será
interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado de onde parou.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
11.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolizando a peça
impugnatória no endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br .
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do edital,
decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova
data para realização do certame.
11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à Seção
de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-
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al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do
TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS
12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao pregoeiro,
exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando sucintamente suas
razões, logo após a fase de habilitação.
12.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema eletrônico, da
intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término do tempo informado.
12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada, o
sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 03 dias, as
quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimidados para, querendo,
apresentar contra-razões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas
pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não
sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado pelo
Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo pregoeiro
ao vencedor.
13- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
13.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre
que não houver recurso.
13.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou,
quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
13.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º
da Lei 10.522, de 19/07/2002.
14 - DA CONTRATAÇÃO.
14.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante contrato,
no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazo de pagamento, condições de
execução em conformidade com este edital.
14.2.
A licitante vencedora será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o
instrumento contratual.
14.3.
Antes da adjudicação será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do
contrato.
14.4.
Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 14.3. ou se recusar
assinar o instrumento contratual, será convocada outra licitante para celebrar o contrato,
observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das
sanções cabíveis.

10
Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0559152)

SEI 0000389-17.2019.6.02.8000 / pg. 286

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
15 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
15.1.
A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar a
documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
15.2.
Pela inexecução total ou parcial a licitante ficará sujeita às sanções administrativas
previstas nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93, 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.
15.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a
Administração Pública, poderão ser aplicadas à licitante juntamente as multas convencionais e de
mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
15.4.
Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total
ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa e resguardados os
procedimentos legais pertinentes, aplicar as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades
de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
15.4.1. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” acima (item 15.4) poderão ser
aplicadas cumulativamente com a sanção de multa.
15.4.2. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta
cumprimento das normas de licitação ou dos contratos celebrados.

pelo

não

15.5.
A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade
competente, nos seguintes percentuais e hipóteses:
a) 5% (cinco por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos de fraude
fiscal, apresentação de documento falso, emissão de declaração falsa e
comportamento inidôneo;
b) 2% (dois por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos de retardamento
da execução do objeto do contrato e falha ou fraude na execução do contrato;
c) 1% (um por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos de não assinatura
do contrato no prazo estabelecido, não entrega da documentação exigida no certame e
não manutenção da proposta.
15.6.
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.
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15.7.
A licitante, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o fornecimento dos
materiais, 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.
15.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/93.
15.9.
Se a licitante não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco)
dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.
15.10.
licitante.

O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à

15.11.
No caso de aplicação de penalidade em que a concessionária 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.
15.11.1.
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.
15.12.

O período de atraso será contado em dias corridos.

15.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes, respeitados o
objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial
as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
15.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa
de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
16 - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE.
16.1.
A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura,
podendo, a critério do concedente, ser prorrogado, mediante aditivo.
16.1. A vigência do contrato objeto deste certame ficará condicionada a vigência do
contrato de aluguel do edifício onde funciona a sede deste Tribunal.
16.2.
Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser
reajustado, alcançando a data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA
acumulado no período, a requerimento do concedente, e caso se verifique hipótese legal que
autorize reajustamento.
16.3.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado
pela legislação então em vigor.
16.4.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
17- DO PAGAMENTO.
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17.1.
A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação, através de Guia de
Recolhimento de Receitas da União - GRU, devendo apresentar os comprovantes de
recolhimento das GRU’s em até 05 (cinco) dias úteis após sua quitação, ao Gestor do contrato
para adoção das providências necessárias.
17.2.
A Concessionária deverá efetuar também o pagamento dos valores relativos ao
consumo de energia e água/esgoto, através de Guia de Recolhimento de Receitas da União GRU, devendo apresentar os comprovantes de recolhimento das GRU’s em até 05 (cinco) dias
úteis após sua quitação, ao Gestor do contrato para adoção das providências necessárias.
17.3.
No primeiro e no último mês de vigência contratual, os valores da contraprestação
serão rateados com base na razão entre o número de dias de vigência do presente contrato e o
número de dias existentes no respectivo mês.
17.4.
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 concessionário 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%
18 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
18.1.

As descritas no Anexo III (Minuta de contrato) do edital.

19 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
19.1.

As descritas no Anexo III (Minuta de contrato) do edital.

20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no todo ou
em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
20.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
20.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
20.4.
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
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subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
20.5.
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.
20.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.
20.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança do
futuro contrato.
20.8.
edital.

Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado neste

20.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de
Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Bairro Centro, Maceió
– AL, CEP: 57051-090.
20.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem
de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
20.11.

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

20.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do Decreto
nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93.
20.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e Contratos,
COMAP, no endereço especificado no item 20.9, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos
sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
20.15.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A – Sugestão de Cardápio para Lanchonete;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de contrato;
ANEXO IV – Declaração de Visita Técnica;
ANEXO III – Declaração de Não Visita.
20.16.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de Alagoas, para
dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser
solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, xx de xxxx de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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Anexo I
Pregão nº xx/2019
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1. Constitui objeto da licitação a concessão onerosa de uso de espaço público para

exploração comercial de restaurante e lanchonete, localizado no Edifício Sede do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL (A = 22,00m2).
2. OBJETIVO
1. Buscar uma melhor qualidade no serviço de alimentação, disponibilizando lanchonete
aos magistrados, servidores e usuários deste Regional.
2. Atender às exigências legais em vigor no que se refere à concessão de uso de área e a
devida contra prestação.
3. HABILITAÇÃO
1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor,
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus
administradores;
3. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;
4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
1. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal – Certidão Conjunta Negativa de
Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil;
2. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: CND - Certidão Negativa de
Débito, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou pela Secretaria
da Receita Federal;
3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
Certidão de Regularidade de FGTS - CRF,emitida pela Caixa Econômica Federal;
4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Art. 3º da Lei nº
12.440, de 7 de julho de 2011 (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas); e
5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou
sede da licitante.
3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
1. A empresa deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) de forma
satisfatória o desempenho de atividades com características compatíveis com o
objeto deste edital.
2. É facultada às empresas proponentes realizar vistoria nas instalações dos locais
onde os serviços serão executados.
3. O licitante que optar por realizar a visita técnica, acompanhado por servidor
designado para esse fim, nos termos do modelo do Anexo IV, deverá efetuar o
agendamento previamente junto à Seção de Manutenção e Reparos, por meio do
telefone (82) 2122-7797 (SMR).
4. Para a vistoria, o licitante, ou seu representante, deverá estar devidamente
identificado.
5. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar declaração que
não efetuou a visita técnica, mas que concorda com todas as condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos, e, ainda, que assume toda e qualquer
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responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão
na verificação das condições do local de execução do objeto da presente licitação,
conforme modelo constante no Anexo V.
4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da licitante.
5. OUTROS DOCUMENTOS
1. Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a
inexistência de vínculo dos membros da concessionária com este Tribunal,que
evidencie a prática de nepotismo, conforme atesta o art. 2º, V, e art. 3º da
Resolução 7/2005 e/ou art. 4º da Resolução 156/2012, ambas do CNJ;
2. Declaração em que ateste cumprir o prescrito no art. 27, V, da Lei nº 8.666/93.
3. Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a
inexistência de fato superveniente que impeça a celebração pela Administração,
nos termos do art. 32, §2º da Lei nº 8.666/93.
4. Alvará Sanitário.
6. A DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ:
1. Estar em nome da licitante;
2. Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente. Nos
casos omissos, o(a) pregoeiro(a) considerará como prazo de validade o de 60
(sessenta) dias, contados da data de expedição do respectivo documento, exceto
a Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, ambas com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com
o art. 2º, do Decreto nº 6.106/2007;
3. Referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal dispositivo não é válido
para a Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária, bem
como a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais.
4. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS
1. O fornecimento dos lanches deverá ser efetuado de segunda a sexta-feira no horário
de 11h às 19h (segunda-feira a quinta-feira) e de 6h às 14h (sexta-feira).
2. A critério da Administração do Tribunal, o horário de atendimento poderá ser alterado,
a fim de atender os casos excepcionais.
3. O cardápio para os lanches constantes no anexo I-A, poderá sofrer alterações

levando-se em conta o comportamento dos usuários, frente à alimentação servida.

4. Não será permitida a venda ou exposição de bebidas alcoólicas na lanchonete, sob pena

de rescisão imediata do contrato.

5. A licitante vencedora receberá as instalações, mediante contrato de concessão de

uso, após serem as mesmas vistoriadas pelas partes interessadas.

5. TABELA DE PREÇOS:

1.ITEM LOCAL
01

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS - SEDE

ÁREA
13º Andar 22,00m²

VALOR MÍNIMO ESTIMADO
R$ 906,84 (novecentos e seis reais e oitenta
e quatro centavos)

6. MODALIDADE DE LICITAÇÃO
1. Os serviços do objeto deste certame serão contratados através da modalidade

licitatória Pregão, tipo maior lance, instituída pela Lei nº 10.520/2002.
7. DO PAGAMENTO
1. A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação, através de Guia de
Recolhimento de Receitas da União - GRU, devendo apresentar os comprovantes de
recolhimento das GRU’s em até 05 (cinco) dias úteis após sua quitação, ao Gestor do
contrato para adoção das providências necessárias.
2. No primeiro e no último mês de vigência contratual, os valores da contraprestação
serão rateados com base na razão entre o número de dias de vigência do presente
contrato e o número de dias existentes no respectivo mês.
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8. ENCARGOS SOCIAIS
1. À Concessionária caberá, ainda:
1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldálos na época própria, vez que os seus funcionários não manterão nenhum vínculo
empregatício com este Regional.
2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos
serviços;
3. Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências, obrigações e
encargos necessários ao cumprimento das imposições legais inerentes ao
exercício das atividades finalísticas do objeto licitado;
4. A inadimplência da concessionária, com referência aos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não
transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá
onerar o objeto desta licitação.
9. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
1. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes,
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e
referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos
não têm nenhum vínculo empregatício com este Regional;
2. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Poder Judiciário ou
a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que
estiver sujeita;
3. Corrigir todas as imperfeições verificadas pela Fiscalização, na execução das atividades,
no prazo por esta determinada;
4. Efetuar, mensalmente, a contraprestação pactuada da forma e no prazo estipulado pela
Administração;
5. Equipar a lanchonete de maneira adequada à prestação dos serviços;
6. Dar início ao exercício das atividades na área no prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos contados da assinatura do contrato;
7. Manter a lanchonete funcionando exclusivamente dentro da área cujo uso é permitido;
8. Manter a área e edificações em perfeitas condições de segurança, conservação e
limpeza, arcando com as despesas para tanto necessárias;
9. Fornecer, semanalmente, os lanches de acordo com o cardápio apresentado na
proposta, em condições sadias, preparadas fora do Tribunal, com gêneros de primeira
qualidade, ótima apresentação e sabor agradável, dentro das exigências de higiene e
técnicas culinárias;
10. Efetuar o transporte dos alimentos em recipientes adequados, devidamente tampados
e isolados, providenciar, por sua conta e risco, a conservação dos mesmos e, se for o
caso, o estoque de alimentos e de material necessários à sua atividade;
11. Retirar do local dos serviços, diariamente, lixo resultante de suas atividades, de
acordo com as normas fixadas pelo órgão competente;
12. Encerrar, de imediato, qualquer atividade que esteja sendo exercida e que venha a ser
proibida por órgão competente;
13. Garantir adequadas condições para todos os empregados que estiverem prestando
serviço neste Regional, através de exames de saúde periódicos, utilizando para a
execução dos serviços profissionais devidamente qualificados;
14. Manter, por sua exclusiva conta, os funcionários em serviço, devidamente
uniformizados, os quais deverão apresentar-se permanentemente limpos e asseados,
quer no aspecto pessoal, quer no vestiário e calçado, substituindo-se imediatamente,
por solicitação do Tribunal, aquele que não preencher esta exigência. Todos os
empregados deverão portar cartão de identificação, do qual deverá constar seu nome
e função.
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15. Efetuar supervisão rigorosa do processo de higienização de bandejas, pratos, talheres

e demais utensílios, visando à garantia da sanidade microbiológica dos mesmos;
16. Apresentar, quando da assinatura do contrato, relação nominal, com respectiva
identificação e qualificação dos empregados que serão utilizados na execução dos
serviços. Qualquer eventual substituição, exclusão ou inclusão deverá ser notificada
ao gestor do contrato;
17. Manter fixado em local visível o cardápio da lanchonete e tabela de preços de todos os
itens encontrados na relação;
18. Afastar, de imediato, qualquer pessoa a ela vinculada que pratique ato inadequado,
bem como descumpra as normas e/ou instruções de que trata este instrumento;
19. Desocupar, de imediato, a área licitada, restituindo-a em perfeitas condições de uso,
quando findo, dissolvido ou rescindido o contrato;
20. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação
exigidas para a contratação;
21. Permitir o acesso dos representantes deste Tribunal, sem prévia comunicação, nos

locais de preparo e acondicionamento dos alimentos, sendo para tal exigida apenas a
devida identificação do agente (em regra, o gestor do contrato);
22. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL não aceitará, sob nenhum pretexto,
a transferência de responsabilidade da Concessionária para outras entidades, sejam
fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
23. A inadimplência da Concessionária, com referência aos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não
transfere à Administração a responsabilidade por pagamento, nem poderá onerar o
objeto desta licitação.
24. A Concessionária fornecerá uniforme completo aos seus empregados, mantendo-os
permanentemente limpos e asseados, tanto no aspecto físico dos funcionários, como
no que diz respeito a vestuário e calçado, substituindo imediatamente, por solicitação
do Tribunal, aquele que não preencher essa exigência.
25. A Concessionária obrigar-se-á a pagar os tributos e as contas de serviços públicos que
venham a incidir sobre o espaço cedido, tais como energia elétrica, água e taxa da
coleta de lixo. Considerando que não é possível a instalação de medidores individuais
para aferir o consumo de energia elétrica e de água potável do espaço cedido, o valor
a ser cobrado para tais despesas será por estimativa, com base nos seguintes
critérios:
1. O valor equivalente ao consumo de energia elétrica, Sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, foi estimado mediante estudo feito pela Seção de
Manutenção e Reparos e equivale à 399 kWh/mês;
2. O valor equivalente ao consumo de água potável, Sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, foi estimado mediante estudo feito pela Seção de
Manutenção e Reparos e equivale a 25,00 L/dia;
3. Havendo cobrança de taxa de coleta de lixo pelo Município de Maceió, a
Concessionária terá a obrigação de pagar a quantia proporcional à área
efetivamente ocupada.
26. Obter, junto ao órgão competente, alvará sanitário para funcionamento no prédio
sede do TRE/AL.
10. OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
1. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do ajuste, inclusive
permitir o livre acesso dos funcionários da Concessionária à dependência enfocada no
subitem 1.1, do objeto;
2. Atestar a execução do objeto por meio do gestor do contrato e acompanhar
efetivamente a contraprestação da Concessionária, fazendo juntar ao processo os
documentos necessários à sua comprovação;
3. Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas as
obrigações contratuais;
4. Emitir ordem de serviço para início das atividades da Concessionária, após a assinatura
do contrato;
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5. Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato.
11. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
1. O objeto licitado será acompanhado e fiscalizado por servidor do Tribunal Regional

Eleitoral de Alagoas – TRE/AL especialmente designado pela autoridade competente,
que terá seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuições e responsabilidades do
artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, os quais serão auxiliados, ou não, por empresa
terceirizada a ser contratada.
2. Caberá ao Fiscal do contrato:
1. Emitir a ordem de serviço do objeto contratual;
2. Verificar a execução do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;
3. Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato,
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos
observados;
4. Dar imediata ciência aos seus superiores e ao órgão de controle, dos incidentes e
ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a
rescisão contratual;
5. Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da
execução do contrato.
3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão
ser solicitadas pelo fiscal à autoridade competente, para a adoção das medidas que
julgar necessárias.
4. A fiscalização será exercida pelo TRE/AL e não exclui nem reduz a responsabilidade da
concessionária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua
ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e
prepostos. O TRE/AL se reserva o direito de rejeitar a execução do objeto contratual
prestado, se em desacordo com os termos do edital.
5. Caberá ao Gestor do contrato:
1. Provocar a prorrogação do Contrato junto à Autoridade Competente (ou às
instâncias competentes), que deve ser providenciada antes de seu término,
reunindo as justificativas competentes;
2. Comunicar a abertura de nova licitação à área competente, antes de findo o
estoque de bens e/ou a prestação de serviços e com antecedência razoável;
3. Comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na
execução contratual, que tenham implicações na atestação;
4. Comunicar as irregularidades encontradas: situações que se mostrem desconformes
com o Edital ou Contrato e com a Lei;
5. Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteração de condição
contratual deve ser submetida ao superior hierárquico, acompanhada das
justificativas pertinentes;
6. Cuidar das alterações de interesse da Concessionária, que deverão ser por ela
formalizadas e devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de
pedido de reequilíbrio econômico-financeiro ou repactuação. No caso de pedido de
prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o fato impeditivo da execução, o
qual, por sua vez, deverá corresponder àqueles previstos no parágrafo primeiro
do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterações;
7. Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração
unilateral do Contrato pela Administração;
8. Alimentar os sites do TRE/AL, os sistemas informatizados deste Poder,
responsabilizando-se
por
tais
informações,
inclusive
sempre
quando
cobradas/solicitadas;
9. Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua
prorrogação, nos termos da Lei;
10. Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas,
administrativas ou jurídicas;
11. Documentar nos autos todos os fatos dignos denota;
12. Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalização da Concessionária, com base

19
Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0559152)

SEI 0000389-17.2019.6.02.8000 / pg. 295

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
nos termos Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cláusulas
por culpa da Concessionária, acionando as instâncias superiores e/ou os Órgãos
Públicos competentes quando o fato exigir.
6. Designação de gestor/fiscal:
1. Fica
designado o(a)
servidor(a)
,
lotado(a) no(a)
, matrícula
, e, em sua ausência, o seu
substituto legal, (quando houver) para, nessa ordem, exercerem a
gestão/fiscalização do contrato, devendo o mesmo representar este Tribunal
perante a concessionária e zelar pela boa execução do objeto pactuado, nas
atividades de gestão, fiscalização e controle constantes na Resolução nº
15.787/2017.
12. DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
1. A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura,

podendo, a critério do TRE/AL, ser prorrogado, mediante aditivo.

2. Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser

reajustado, alcançando a data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA
acumulado no período, a requerimento do concedente, e caso se verifique hipótese
legal que autorize reajustamento.
3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.
4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com
a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada do SICAF, ou
dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º
da mesma Lei, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
neste Edital e das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, a licitante que:
1. não celebrar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta;
2. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
3. ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
4. não mantiver a proposta;
5. falhar ou fraudar a execução do Contrato; e
6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
2. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou
parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa e resguardados
os procedimentos legais pertinentes, aplicar as seguintes sanções:
1. advertência;
2. multa;
3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e
Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou
indiretamente pela União
4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.3 e 13.2.4 deste instrumento poderão
ser aplicadas cumulativamente com a sanção de multa.
4. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das
normas de licitação ou dos contratos celebrados.
5. A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade
competente, nos seguintes percentuais e hipóteses:
1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de
material ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de
atraso;
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2. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de

material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre
o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional e a critério
do órgão ou entidade interessada, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
3. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o
valor total do contrato, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II do
art. 5º do supracitado Decreto;
4. 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente
o material ou em concluir o serviço, calculados sobre o valor correspondente à
parte inadimplente;
5. 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do
contrato; e
6. 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato,
exceto quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato.
6. A multa apenas será executada após regular processo administrativo, facultada a
defesa prévia da licitante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da
notificação.
7. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do
dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execução de
serviços, se dia de expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do
primeiro dia útil seguinte.
8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará à Conceionária o contraditório e a ampla defesa,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
14. GENERALIDADES
1. O CNPJ do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL é 06.015.041/0001-38.
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ANEXO I-A
SUGESTÃO DO CARDÁPIO LANCHONETE

Itens sugeridos para disponibilização nos balcões:
1. Sucos de polpa;
2. Sucos prontos de caixinha;
3. Refrigerantes;
4. Salada de frutas (pré-preparada);
5. Salgados de forno (coxinha, pastel, folhado, etc);
6. Sanduíche natural;
7. Sanduíche misto quente;
8. Torta salgada;
9. Bolos de café;
10. Bolos com cobertura;
11. Almoço em porção individual congelada;
12. Açaí na tigela;
13. Tapioca;
14. Docinhos (brigadeiro / surpresa de uva);
15. Frutas in natura;
16. Água de Coco;
17. Sopas;
18. Pão de queijo (tradicional e mineiro);
19. Saladas para almoço.
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Maceió, 11 de abril de 2019.

Mário Jorge Uchôa Souza Filho
Assessor de Planejamento e
Gestão Gabinete da Secretaria
de Administração

De acordo.
Aprovo o TR colacionado.

Maceió, 11 de abril de 2019.

JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA
Secretário de Administração

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO, Assessor(a) de Gabinete, em 11/04/2019, às 17:13, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Secretário de Administração, em 11/04/2019, às 17:22, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0528322 e o código CRC C2AD2C0D.
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ANEXO II
Pregão Eletrônico nº XX/2019
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
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
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ANEXO III
Contrato nº XX/2019

MINUTA
Contrato de concessão onerosa de uso
de espaço público para exploração
comercial de restaurante e lanchonete,
entre o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, em nome da União, e a
empresa _______.
Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de
Direito Público Interno - situado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 – Farol,
Maceió/AL, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato
representado por seu neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado,
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no
CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, e a
empresa _______________________, situada em ________________, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° _____________________, daqui por diante denominada
CONCESSIONÁRIA, neste ato representada por _________________, portador do
RG nº ______________, inscrito no CPF sob o n° _________________, residente em
__________________, resolvem celebrar o presente Contrato de concessão
onerosa de uso de espaço público para exploração comercial de restaurante e
lanchonete, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Este contrato tem por objeto concessão onerosa de uso de espaço
público para exploração comercial de restaurante e lanchonete, localizado no
Edifício Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL (A =
22,00m2).
CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Este contrato será regido pelos mandamentos da Lei Federal nº
8.666/93 e regulamentações.
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as
disposições das Leis nº 10.520/02, 8.078/90, do Decreto nº 5.450/05, os
princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem,
como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de
15/02/2017, disponível no site www.tre-al.jus.br. Devendo-se observar, ainda,
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o Código de Ética do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (Resolução
15.559/2014).
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
A concessionária pagará pela utilização da dependência e bens
objeto deste contrato a Taxa Mensal de Ocupação do Espaço no valor de R$
xxx, perfazendo o valor total da contratação, considerando o prazo de
vigência do contrato, R$ xxx.
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA O FORNECIMENTO DE
LANCHES
O fornecimento dos lanches deverá ser efetuado de segunda a
sexta-feira no horário de 11h às 19h (segunda-feira a quinta-feira) e de 6h
às 14h (sexta-feira).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A critério da Administração do Tribunal, o horário
de atendimento poderá ser alterado, a fim de atender os casos
excepcionais.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O cardápio para os lanches constantes no anexo I-A
do Edital, poderá sofrer alterações levando-se em conta o comportamento
dos usuários, frente à alimentação servida.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Não será permitida a venda ou exposição de
bebidas alcoólicas na lanchonete, sob pena de rescisão imediata do
contrato.
PARÁGRAFO QUARTO - A concessionária receberá as instalações, a partir da
assinatura deste instrumento, após serem as mesmas vistoriadas
pelas partes interessadas.
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação,
através de Guia de Recolhimento de Receitas da União - GRU, devendo
apresentar os comprovantes de recolhimento das GRU’s em até 05 (cinco)
dias úteis após sua quitação, ao Gestor do contrato para adoção das
providências necessárias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO A Concessionária deverá efetuar também
o
pagamento dos valores relativos ao consumo de energia e água/esgoto,
através de Guia de Recolhimento de Receitas da União - GRU, devendo
apresentar os comprovantes de recolhimento das GRU’s em até 05 (cinco)
dias úteis após sua quitação, ao Gestor do contrato para adoção das
providências necessárias.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - No primeiro e no último mês de vigência contratual,
os valores da contraprestação serão rateados com base na razão entre o
número de dias de vigência do presente contrato e o número de dias
existentes no respectivo mês.
PARÁGRAFO TERCEIRO - 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 a concessionária 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%
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
São obrigações da CONCESSIONÁRIA:
Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de
seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e
quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços
executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm
nenhum vínculo empregatício com este Regional;
b)
Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar
ao Poder Judiciário ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa
ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
c)
Corrigir todas as imperfeições verificadas pela Fiscalização, na
execução das atividades, no prazo por esta determinada;
d)
Efetuar, mensalmente, a contraprestação pactuada da forma e no
prazo estipulado pela Administração;
e)
Equipar a lanchonete de maneira adequada à prestação dos
serviços;
f)
Dar início ao exercício das atividades na área no prazo máximo de
30 (trinta) dias corridos contados da assinatura do contrato;
g)
Manter a lanchonete funcionando exclusivamente dentro da área
cujo uso é permitido;
h)
Manter a área e edificações em perfeitas condições de segurança,
conservação e limpeza, arcando com as despesas para tanto
a)
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necessárias;
i)
Fornecer, semanalmente, os lanches de acordo com o cardápio
apresentados na proposta, em condições sadias, preparadas fora do
Tribunal, com gêneros de primeira qualidade, ótima apresentação e
sabor agradável, dentro das exigências de higiene e técnicas
culinárias;
j)
Efetuar o transporte dos alimentos em recipientes adequados,
devidamente tampados e isolados, providenciar, por sua conta e risco,
a conservação dos mesmos e, se for o caso, o estoque de alimentos e
de material necessários à sua atividade;
k)
Retirar do local dos serviços, diariamente, lixo resultante de suas
atividades, de acordo com as normas fixadas pelo órgão competente;
l)
Encerrar, de imediato, qualquer atividade que esteja sendo
exercida e que venha a ser proibida por órgão competente;
m) Garantir adequadas condições para todos os empregados que
estiverem prestando serviço neste Regional, através de exames de
saúde periódicos, utilizando para a execução dos serviços profissionais
devidamente qualificados;
n)
Manter, por sua exclusiva conta, os funcionários em serviço,
devidamente uniformizados, os quais deverão apresentar-se
permanentemente limpos e asseados, quer no aspecto pessoal, quer
no vestiário e calçado, substituindo-se imediatamente, por solicitação
do Tribunal, aquele que não preencher esta exigência. Todos os
empregados deverão portar cartão de identificação, do qual deverá
constar seu nome e função.
o)
Efetuar supervisão rigorosa do processo de higienização de
bandejas, pratos, talheres e demais utensílios, visando à garantia da
sanidade microbiológica dos mesmos;
p)
Apresentar, quando da assinatura do contrato, relação nominal,
com respectiva identificação e qualificação dos empregados que serão
utilizados na execução dos serviços. Qualquer eventual substituição,
exclusão ou inclusão deverá ser notificada ao gestor do contrato;
q)
Manter fixado em local visível o cardápio da lanchonete e tabela
de preços de todos os itens encontrados na relação;
r)
Afastar, de imediato, qualquer pessoa a ela vinculada que
pratique ato inadequado, bem como descumpra as normas e/ou
instruções de que trata este instrumento;
s)
Desocupar, de imediato, a área licitada, restituindo-a em perfeitas
condições de uso, quando findo, dissolvido ou rescindido o contrato;
t)
Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de
habilitação e qualificação exigidas para a contratação;
Permitir o acesso dos representantes deste Tribunal, sem prévia
comunicação, nos locais de preparo e acondicionamento dos
alimentos, sendo para tal exigida apenas a devida identificação do
agente (em regra, o gestor do contrato);
v)
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL não aceitará,
sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da
Concessionária para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou
u)
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quaisquer outros.
w) A inadimplência da Concessionária, com referência aos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da
execução
do
contrato,
não
transfere
à
Administração
a
responsabilidade por pagamento, nem poderá onerar o objeto desta
licitação.
x)
A Concessionária fornecerá uniforme completo aos seus
empregados, mantendo-os permanentemente limpos e asseados, tanto
no aspecto físico dos funcionários, como no que diz respeito a
vestuário e calçado, substituindo imediatamente, por solicitação do
Tribunal, aquele que não preencher essa exigência.
y)
A Concessionária obrigar-se-á a pagar os tributos e as contas de
serviços públicos que venham a incidir sobre o espaço cedido, tais
como energia elétrica, água e taxa da coleta de lixo. Considerando
que não é possível a instalação de medidores individuais para aferir o
consumo de energia elétrica e de água potável do espaço cedido, o
valor a ser cobrado para tais despesas será por estimativa, com base
nos seguintes critérios:
y.1) O valor equivalente ao consumo de energia elétrica, Sede
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, foi estimado
mediante estudo feito pela Seção de Manutenção e Reparos e
equivale à 399 kWh/mês;
y.2) O valor equivalente ao consumo de água potável, Sede
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, foi estimado
mediante estudo feito pela Seção de Manutenção e Reparos e
equivale à 25,00 L/dia;
y.2) Havendo cobrança de taxa de coleta de lixo pelo
Município de Maceió, a Concessionária terá a obrigação de
pagar a quantia proporcional à área efetivamente ocupada.
z)
Obter, junto ao órgão competente, alvará sanitário para
funcionamento no prédio sede do TRE/AL;
aa) Fazer uso consciente de energia elétrica e água;
bb) Usar material de limpeza e outros materiais químicos necessários, que

estejam aprovados pelo órgão governamental competente, e que não causem
danos às pessoas, bem como aos revestimentos, pisos, instalações, e redes de
água e esgoto, zelando inclusive pelo conforto olfativo dos servidores e
transeuntes;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não será permitida a subcontratação, no todo ou em
parte, do objeto deste certame licitatório.
PARÁGRAFO SEGUNDO - À Concessionária caberá, ainda:
a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e
obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários
não manterão nenhum vínculo empregatício com este Regional;
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b) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
funcionários no desempenho dos serviços;
c) Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências,
obrigações e encargos necessários ao cumprimento das imposições
legais inerentes ao exercício das atividades finalísticas do objeto
licitado.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A inadimplência da concessionária, com referência
aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes
da execução do contrato, não transfere à Administração a responsabilidade
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto desta contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
O Concedente se obriga a:
a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do
ajuste, inclusive permitir o livre acesso dos funcionários da
Concessionária à dependência localizada no edifício sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas;
b) Atestar a execução do objeto por meio do gestor do contrato e
acompanhar efetivamente a contraprestação da Concessionária,
fazendo juntar ao processo os documentos necessários à sua
comprovação;
c) Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde
que atendidas as obrigações contratuais;
d) Emitir ordem de serviço para início
Concessionária, após a assinatura do contrato;

das

atividades

da

e) Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados a
partir de sua assinatura, podendo, a critério do TRE/AL, ser prorrogado,
mediante aditivo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A vigência deste contrato ficará condicionada a
vigência do contrato de aluguel do edifício onde funciona a sede deste
Tribunal.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do
contrato, o seu valor poderá ser reajustado, alcançando a data de formulação
da proposta e aplicando-se o índice IPCA acumulado no período, a
requerimento do concedente, e caso se verifique hipótese legal que autorize
reajustamento.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso o índice estabelecido para reajustamento
venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será
adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então
em vigor.
PARÁGRAFO QUARTO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice
substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do
preço do valor remanescente.
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A CONSSECIONÁRIA que dentro do prazo de validade de sua
proposta, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de
licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de
até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das demais
cominações legais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Pela inexecução total ou parcial a concessionária
ficará sujeita às sanções administrativas previstas nas Leis nº 10.520/2002 e
8.666/93, 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.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de
impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser
aplicadas à concessionária juntamente as multas convencionais e de mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº
8.666/93, pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração
poderá, garantida a prévia defesa e resguardados os procedimentos legais
pertinentes, aplicar as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
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contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pela União;
d) declaração de inidoneidade
administração Pública.

para

licitar

ou

contratar

com

a

PARÁGRAFO QUARTO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” acima
(parágrafo terceiro) poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção
de multa.
PARÁGRAFO QUINTO - A advertência consiste em repreensão por escrito
imposta pelo não cumprimento das normas de licitação ou dos contratos
celebrados.
PARÁGRAFO SEXTO A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de
despesas ou outra autoridade competente, nos seguintes percentuais e
hipóteses:
a) 5% (cinco por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos
de fraude fiscal, apresentação de documento falso, emissão de
declaração falsa e comportamento inidôneo;
b) 2% (dois por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos
de retardamento da execução do objeto do contrato e falha ou fraude
na execução do contrato;
c) 1% (um por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos de
não assinatura do contrato no prazo estabelecido, não entrega da
documentação exigida no certame e não manutenção da proposta.
PARÁGRAFO SÉTIMONa aplicação das penalidades previstas nesta
cláusula 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.
PARÁGRAFO OITAVO A concessionária, quando não puder cumprir os
prazos estipulados para o fornecimento dos materiais, 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.
PARÁGRAFO NONO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na
forma do art. 109 da Lei nº 8.666/93.
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PARÁGRAFO DEZ - Se a concessionária não recolher o valor da multa que lhe
for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para
o pagamento, a importância será ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86
e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5%
(meio por cento) ao mês.
PARÁGRAFO ONZE – O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta à concessionária.
PARÁGRAFO DOZE –
No caso de aplicação de penalidade em que a
concessionária 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.
PARÁGRAFO TREZE - 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.
PARÁGRAFO CARTORZE – O período de atraso será contado em dias corridos.
PARÁGRAFO QUINZE – Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes, respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
PARÁGRAO DEZESSEIS – Os atos administrativos de aplicação das sanções,
com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO
Este Contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente em virtude
dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o
objeto do mesmo.
CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES
Este Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA DOZE - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO E À
PROPOSTA COMERCIAL DA CONCESSIONÁRIA
Este contrato vincula-se, integralmente, em todos os seus termos,
às condições e especificações do Pregão Eletrônico TRE/AL nº XX/2019, e dos
seus anexos, e à proposta comercial da Concessionária evento SEI nº XXXX no
Processo SEI nº 0000389-17.2019.6.02.8000.
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CLÁUSULA TREZE - DA PUBLICAÇÃO
O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da
União, na forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA CATORZE - DO FORO
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do
Estado de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o
presente contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado
pelas partes abaixo:
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Pela Empresa
Representante da empresa
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA (FACULTATIVA)

Eu,

(Representante Legal
devidamente
qualificado)
da
empresa
, DECLARO, para os devidos fins, que
visitei o local onde será executado o objeto do Pregão nº xxx/2019, tendo tomado
conhecimento de todas as peculiaridades e características do local, inclusive, das
possíveis dificuldades que possam onerar futuramente nossa empresa na execução
do mesmo.

XXXXXXXXX, XX de
XXXXXXX de XXXX.

NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)

CPF nº:
RG nº:
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA (OBRIGATÓRIA SE
NÃO REALIZAR A VISITA)

Eu,
devidamente qualificado) da empresa

(Representante

Legal

, DECLARO, para os devidos fins, que NÃO
visitei o local onde será realizado o objeto do Pregão nº xxx/2019, por
opção própria, assumindo, assim, que tenho total conhecimento acerca da
estrutura física do local, e CONCORDO com todas as condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e
qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em
virtude da omissão na verificação das condições do local de execução do
objeto do certame.

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX.

NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)

CPF nº:
RG nº:
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de junho de 2019.

À AJ-DG,
para análise da minuta de edital alterada,
ressaltando que foram incluídas as alíneas "aa" e "bb" na
Cláusula Sexta da Minuta do Contrato anexa ao edital.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 26/06/2019, às 13:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0559153 e o código CRC A92B15E7.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de junho de 2019.

Senhor Secretário de Administração,
Veriﬁcando as recomendações feitas quando da
emissão do Parecer 0543694, e considerando a nova versão da
minuta apresentada pela SLC (0559152), bem como as
informações complementares prestadas pela SAD e COFIN
(0554754, 0558409 e 0554531), esta Assessoria Jurídica
encontrou ainda as seguintes pendências:
a) Quanto à cláusula sexta da minuta do
contrato, ainda sobre o valor do consumo
de água, não foi observada, salvo melhor
percepção, a
determinação da SAD
(0554754) no sentido de se convencionar
a quantidade mínima de 10 refeições por
dia, quando do cálculo do consumo de
água. O edital continua prevendo o
consumo de 25 litros por dia e não 250
litros (25 litros por refeição x 10 refeições
= 250 litros, contrariando a Informação
1082 (0501302).
b) Sobre o item 9, d.1, do edital
("atestado(s) de capacidade técnica,
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado que comprove(m) de
forma satisfatória o desempenho de
atividades
com
características
compatíveis com o objeto deste edital")
e a necessidade de indicação de
parâmetros
objetivos
para
que
o
Despacho AJ-DG 0559177
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pregoeiro pudesse melhor aferir a tal
compatibilidade, o Despacho da SAD
(0554754) considerou que, em razão das
características
do
objeto
almejado,
inexistiria outra forma de atestar a
capacidade técnica, ﬁcando tal medida
sob o encargo do pregoeiro que, havendo
necessidade, poderia suscitar dúvidas a
serem sanadas por aquela Unidade.

Data venia, os critérios a que esta
Assessoria se referia dizem respeito às
características do contrato a cujo
atestado disser respeito, tais como
vigência, quantidade de refeições servidas
e outras características que se julgar
convenientes. Tudo no intuito de orientar
e bem conduzir a atuação do pregoeiro.
c) Por ﬁm, quanto ao 8.2 do edital, com a
exclusão das demais alíneas, a alínea "a",
sendo a única restante, poderia ser
adaptada ao caput deste item, por uma
questão técnica.

instrução.

Seguem os autos à SAD, para aperfeiçoamento da
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 26/06/2019, às 14:43, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0559177 e o código CRC A63C610F.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 27 de junho de 2019.

Em fece dos apontamentos constantes do Despacho
AJ-DG 0559177, devolvo os autos à SLC, para aperfeiçoar a
redação da minuta do edital, inclusive no que respeita aos
requisitos de habilitação técnica, no sentido de exigir
comprovação de execução do objeto no percentual máximo
admitido pelo TCU (fornecimento de lanches/refeições).
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/06/2019, às 13:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0559617 e o código CRC A6335748.
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DESPACHO

Maceió, 27 de junho de 2019.

À AJ-DG,
com minuta alterada, conforme solicitado por essa
assessoria.
Ressalto que a alteração solicitada quanto à
qualiﬁcação técnica foi realizada, por orientação verbal do
Senhor Secretário de Administração que solicitou que se
colocasse a quantidade de 10 laches/refeições por dia ,
número esse que corresponde à quantidade mínima arbitrada
para ﬁns do consumo de água, bem como o período de 4
meses, que corresponde a metade do que resta do período de
vigência do contrato de locação do prédio sede.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 27/06/2019, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0559670 e o código CRC B56A408E.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2019
Minuta
PROCESSO Nº: 0000389-17.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MAIOR DESCONTO
Data: xx de xxxx de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário Abertura: xxh.
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 MAIOR DESCONTO, com regime de execução por empreitada por
preço global, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a concessão onerosa de
uso de espaço público para exploração comercial de restaurante e lanchonete.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto
nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15 e subsidiariamente pela Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações e demais normas
pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123/2006, a
Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do
DOU, edição de 19/06/2001, 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 8.078/90 e demais exigências deste Edital e seus anexos,
devendo-se observar, ainda, o Código de Ética do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(Resolução 15.559/2014).
1- DO OBJETO E DA VISTORIA.
1.1.
O presente Pregão tem por objetivo a concessão onerosa de uso de espaço público
para exploração comercial de restaurante e lanchonete, localizado no Edifício Sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL (A = 22,00m2).
1.1.1. Não será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame
licitatório.
1.2.
cedido.

É facultada às empresas proponentes realizar vistoria nas instalações do local a ser

1.3.
O licitante que optar por realizar a visita técnica, acompanhado por servidor designado
para esse fim, deverá efetuar o agendamento previamente junto à Seção de Manutenção e
Reparos, por meio do telefone (82) 2122-7797 (SMR).
1.3.1. Para a vistoria, o licitante, ou seu representante, deverá estar devidamente
identificado.
1.3.2. O licitante que efetuar a vistoria deverá emitir a Declaração de Visita Técnica, nos
termos do modelo do Anexo IV.
1.3.3. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar declaração que
não efetuou a visita técnica, mas que concorda com todas as condições estabelecidas no
Edital e seus Anexos, e, ainda, que assume toda e qualquer responsabilidade pela
ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições
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do local de execução do objeto da presente licitação, conforme modelo constante no
Anexo V.
2- DA PARTICIPAÇÃO.
2.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, pessoas jurídicas, previamente cadastradas 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.
2.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo próprio do
sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está
em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
2.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta
sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.
2.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes deverão declarar, em campo próprio
do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº
123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido diploma legal.
2.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
2.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de
credores, em dissolução ou em liquidação;
2.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;
2.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias
entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;
2.4.4.

estrangeiras que não funcionem no País;

2.4.5. 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).
3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
3.1.

Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente credenciados no

site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).

3.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima informado,
dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –
SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
3.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para acesso ao
sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão eletrônico, criados quando do
credenciamento supracitado.
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3.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do
licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao
pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
3.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo
qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do
sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).
4 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu
nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como
os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).
4.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o
processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, do
Art. 13º, do Decreto 5.450/05).
4.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha privativas do
licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do objeto ofertado, em
campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da disponibilização do Edital no site do
www.comprasnet.gov.br e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
4.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).
4.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do campo
“descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da sessão
pública;
b) a descrição do objeto de acordo com o Anexo I deste edital.
4.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a descrição
complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob pena de
desclassificação.
4.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço
proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.
4.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento de
ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.
4.4.3.
Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta ajustada
encaminhada nos termos do item 8.1.
4.5.
As declarações referidas no subitem 9.1 “b” deverão ser enviadas em campo próprio
do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta pelos fornecedores, as
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quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de Habilitação, quando também poderá ser
solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
4.6.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados da
data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou indicarem prazo de validade
inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
4.7.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta
licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do “SIASG”, prevalecerão,
sempre, as descrições constantes neste edital.
4.8.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo, condição ou
encargo.
4.9.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de
responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem efetuadas em seu nome no
sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
4.10.
O simples envio da proposta será interpretado como
deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de
31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de
alterações posteriores, salvo se a proposta contiver disposição
quaisquer dos itens deste edital.

concordância com os termos
2002, no Decreto nº 5.450, de
21 de junho de 1993 e suas
que contrarie expressamente

5 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
5.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste edital, via
sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as quais deverão estar
em perfeita consonância com as especificações detalhadas no presente edital.
5.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente edital ou que
apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente desclassificadas pelo
pregoeiro.
5.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.
5.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que somente
estas participarão da fase de lances.
6 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
6.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa competitiva,
oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do
sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados do seu recebimento e respectivo
horário de registro e valor.
6.1.1. O julgamento obedecerá ao critério de MAIOR DESCONTO para o objeto deste Edital, que
será convertido no valor da Taxa Mensal de Ocupação do Espaço, conforme subitem 6.2 deste
Edital.
6.1.1.1. O percentual de desconto ofertado será o critério adotado para classificação e
julgamento das propostas no sistema Comprasnet, demonstrando o quanto a licitante se
dispõe a pagar mensalmente pela utilização da área cedida.
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6.1.1.2.
Para efeito de apuração da Taxa Mensal de Ocupação (TU) do espaço será
considerada até 05 (cinco) casas decimais.
6.1.2. Os lances deverão ser ofertados pelo percentual de desconto sobre 100 (cem), que
será convertido no valor da taxa mensal de utilização da área cedida, sendo o percentual de
desconto ofertado levado a efeito para a fase de lances.
6.1.3. O percentual de desconto ofertado será convertido no valor da
Ocupação do Espaço concedido, conforme a fórmula a seguir:

Taxa Mensal de

TU = (D x R$ 1.000,00) x 100
Em que:
TU = taxa mensal de ocupação do espaço;
D= percentual de desconto ofertado.
6.1.4. A fim de esclarecer o modelo adotado para este pregão, seguem exemplos de lances
ofertados e seu significado prático:
6.1.4.1. Percentual de 0,90684% (menor desconto aceito):
TU= (0,90684/100 x R$ 1.000,00) x 100
TU= R$ 906,84
Neste caso a licitante ofertou o valor de R$ 906,84 por mês pela utilização da área cedida.
6.1.4.2. Percentual de 1,5%):
TU= (1,5/100 x R$ 1.000,00) x 100
TU= R$ 1.500,00
Neste caso a licitante ofertou o valor de R$ 1.500,00 por mês pela utilização da área cedida.
6.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as
regras de aceitação dos mesmos.
6.3.
O licitante somente poderá oferecer lance com desconto superior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.
6.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for recebido e
registrado primeiro pelo sistema.
6.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão
eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos
lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos
realizados.
6.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos,
a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação aos
licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta licitação.
6.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances. Após o
que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo
sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
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6.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro poderá
encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se
admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
7.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de maior
desconto, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
7.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite mínimo, o
percentual de desconto de 0,90684%, que de modo algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que
está autorizado a negociar em busca de desconto superior.
7.2.1. O desconto de 0,90684% corresponde ao valor de R$ 906,84 (novecentos e seis reais
e oitenta e quatro centavos), relativo à Taxa Mensal de Ocupação.
7.2.2. As propostas com Taxa Mensal de Ocupação (TU) abaixo de R$ 906,84 (com valor de
desconto abaixo de 0,90684%), após a fase de lances, serão desclassificadas.
7.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o maior desconto e
tiver atendido a todas as exigências editalícias.
7.4.
Analisada a aceitabilidade do desconto obtido, o pregoeiro divulgará o resultado de
julgamento das Propostas de Preços.
7.5.
Se a proposta ou o lance, de maior desconto, não for aceitável, ou se o licitante
desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o lance
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
7.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar com o
licitante para que seja obtido desconto melhor.
8 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA AJUSTADA.
8.1.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos exigidos
para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário, deverão ser
remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a
documentação deverão ser encaminhados, também pelo sistema, os dados do licitante vencedor:
Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da contacorrente e praça de pagamento, assim como dados do representante da empresa (nome, CPF,
RG, endereço, telefone etc), podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para
contratação sugerido no ANEXO II.
8.2.
Também deverá ser encaminho pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo
pregoeiro, Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a inexistência de
vínculo dos membros da concessionária com este Tribunal, que evidencie a prática de nepotismo,
conforme atesta o art. 2º, V, e art. 3º da Resolução 7/2005 e/ou art. 4º da Resolução 156/2012,
ambas do CNJ.
9 – DA HABILITAÇÃO.
9.1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a apresentação/obtenção
da seguinte documentação:
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a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site do
Comprasnet.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios das
entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis para
que o licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei Federal
nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema Comprasnet, no
momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição
de aprendiz, a partir dos quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
d) Quanto à qualificação técnica:
d.1) atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou
privado que comprove(m) de forma satisfatória que a licitante executa ou executou a
prestação dos
serviços de preparo e fornecimento de, pelo menos, 10 (dez)
lanches/refeições por dia útil pelo período mínimo de 04 (quatro) meses, ininterruptos ou
não, ou declaração da empresa informando que presta serviços, com características
semelhantes e compatíveis ao objeto desta licitação, de forma autônoma, atendendo ao
número de refeições e período antes mencionados, ficando sujeita à vistoria para
confirmação pelo CONCEDENTE;
d.2) Declaração de Visita Técnica, caso a tenha realizado, ou no caso de não ter realizado,
Declaração de Não Visita, conforme modelos constantes nos Anexos IV e V.
e) Quanto à qualificação econômino-financeiro, Certidão negativa de falência, recuperação
judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.
9.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à habilitação, o
pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos da contratação no
Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da União,
disponível no Portal da Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
9.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar, constatado em
consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48 (quarenta e oito) horas, a
contar da solicitação do pregoeiro no “chat”, esclarecimentos/documentos, comprovando sua
idoneidade.
9.3.1. 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.
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9.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes que se enquadrem como
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de contratação, conforme
estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº
8.538/2015.
9.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando da
comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis,
prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
9.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal será
contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.
9.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser concedida, a
critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação
de justificativa.
9.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após
os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3.
9.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens 9.4.1. e
9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no
art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
9.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 9.1, serão inabilitados,
não se admitindo complementação posterior.
9.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição
aos documentos requeridos no presente Edital.
9.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio da empresa
licitante cadastrada no SICAF.
9.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de órgãos e
entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
10 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
10.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação a Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.
10.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.
10.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
10.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão Eletrônico, após
encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte participantes, fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, caso
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esta não seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação.
10.2.
Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve uma empresa de médio ou
grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema selecionará todas as Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte cujo último lance enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento)
superior à oferta vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat,
informando quais os itens terão desempate no lance.
10.3.

Para efeito do disposto no item 10.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá apresentar
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que lhe será
adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens com
tais características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e fornecedor,
encaminhado mensagem também automática, por meio do chat, convocando a Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo
de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em segundo lugar desista ou
não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as demais Microempresas ou
Empresas de Pequeno Porte participantes na mesma condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova classificação dos
fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou não existindo Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte participante, prevalecerá a classificação inicial;
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco por cento) da primeira colocada, e
permanecendo o empate até o encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre
tais fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate;
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar, quando houver,
será sempre após o procedimento de desempate de proposta e classificação final dos
fornecedores participantes.

10.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas casas decimais,
sendo desprezadas as demais.
10.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o tempo será
interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado de onde parou.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
11.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolizando a peça
impugnatória no endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br .
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração do edital,
decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova
data para realização do certame.
11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à Seção
de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada para a abertura da sessão
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pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@treal.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site do
TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS
12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao pregoeiro,
exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando sucintamente suas
razões, logo após a fase de habilitação.
12.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema eletrônico, da
intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao término do tempo informado.
12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o Pregoeiro
decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de recurso registrada, o
sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do recurso, no prazo de 03 dias, as
quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimidados para, querendo,
apresentar contra-razões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas
pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade competente.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos que não
sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo estipulado pelo
Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto pelo pregoeiro
ao vencedor.
13- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
13.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro sempre
que não houver recurso.
13.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só
poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo pregoeiro, ou,
quando houver recurso, pela própria autoridade competente.
13.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN – Cadastro
Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos do Inciso III do Art. 6º
da Lei 10.522, de 19/07/2002.
14 - DA CONTRATAÇÃO.
14.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante contrato,
no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazo de pagamento, condições de
execução em conformidade com este edital.
14.2.
A licitante vencedora será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, assinar o
instrumento contratual.
14.3.
Antes da adjudicação será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do
contrato.
14.4.
Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 14.3. ou se recusar
assinar o instrumento contratual, será convocada outra licitante para celebrar o contrato,
observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das
sanções cabíveis.
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15 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
15.1.
A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de entregar a
documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo
das multas previstas neste edital e das demais cominações legais.
15.2.
Pela inexecução total ou parcial a licitante ficará sujeita às sanções administrativas
previstas nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93, 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.
15.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar com a
Administração Pública, poderão ser aplicadas à licitante juntamente as multas convencionais e de
mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
15.4.
Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total
ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa e resguardados os
procedimentos legais pertinentes, aplicar as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades
de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
15.4.1. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” acima (item 15.4) poderão ser
aplicadas cumulativamente com a sanção de multa.
15.4.2. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta
cumprimento das normas de licitação ou dos contratos celebrados.

pelo

não

15.5.
A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade
competente, nos seguintes percentuais e hipóteses:
a) 5% (cinco por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos de fraude
fiscal, apresentação de documento falso, emissão de declaração falsa e
comportamento inidôneo;
b) 2% (dois por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos de retardamento
da execução do objeto do contrato e falha ou fraude na execução do contrato;
c) 1% (um por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos de não assinatura
do contrato no prazo estabelecido, não entrega da documentação exigida no certame e
não manutenção da proposta.
15.6.
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.
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15.7.
A licitante, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o fornecimento dos
materiais, 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.
15.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/93.
15.9.
Se a licitante não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5 (cinco)
dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por
cento) ao mês.
15.10.
licitante.

O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta à

15.11.
No caso de aplicação de penalidade em que a concessionária 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.
15.11.1.
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.
15.12.

O período de atraso será contado em dias corridos.

15.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes, respeitados o
objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial
as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os
princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
15.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, multa
de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.
16 - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE.
16.1.
A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura,
podendo, a critério do concedente, ser prorrogado, mediante aditivo.
16.1. A vigência do contrato objeto deste certame ficará condicionada a vigência do
contrato de aluguel do edifício onde funciona a sede deste Tribunal.
16.2.
Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser
reajustado, alcançando a data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA
acumulado no período, a requerimento do concedente, e caso se verifique hipótese legal que
autorize reajustamento.
16.3.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado
pela legislação então em vigor.
16.4.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
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17- DO PAGAMENTO.
17.1.
A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação, através de Guia de
Recolhimento de Receitas da União - GRU, devendo apresentar os comprovantes de
recolhimento das GRU’s em até 05 (cinco) dias úteis após sua quitação, ao Gestor do contrato
para adoção das providências necessárias.
17.2.
A Concessionária deverá efetuar também o pagamento dos valores relativos ao
consumo de energia e água/esgoto, através de Guia de Recolhimento de Receitas da União GRU, devendo apresentar os comprovantes de recolhimento das GRU’s em até 05 (cinco) dias
úteis após sua quitação, ao Gestor do contrato para adoção das providências necessárias.
17.3.
No primeiro e no último mês de vigência contratual, os valores da contraprestação
serão rateados com base na razão entre o número de dias de vigência do presente contrato e o
número de dias existentes no respectivo mês.
17.4.
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 concessionário 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%
18 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
18.1.

As descritas no Anexo III (Minuta de contrato) do edital.

19 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
19.1.

As descritas no Anexo III (Minuta de contrato) do edital.

20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular, no todo ou
em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação vigente.
20.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
20.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
20.4.
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
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subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
20.5.
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.
20.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.
20.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento da segurança do
futuro contrato.
20.8.
edital.

Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o determinado neste

20.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu de
Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar – Bairro Centro, Maceió
– AL, CEP: 57051-090.
20.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão pública,
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal, inclusive para contagem
de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.
20.11.

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

20.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02, do Decreto
nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93.
20.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e Contratos,
COMAP, no endereço especificado no item 20.9, no caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos
sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
20.15.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A – Sugestão de Cardápio para Lanchonete;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de contrato;
ANEXO IV – Declaração de Visita Técnica;
ANEXO III – Declaração de Não Visita.
20.16.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de Alagoas, para
dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser
solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, xx de xxxx de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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Anexo I
Pregão nº xx/2019
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1. Constitui objeto da licitação a concessão onerosa de uso de espaço público para

exploração comercial de restaurante e lanchonete, localizado no Edifício Sede do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL (A = 22,00m2).
2. OBJETIVO
1. Buscar uma melhor qualidade no serviço de alimentação, disponibilizando lanchonete
aos magistrados, servidores e usuários deste Regional.
2. Atender às exigências legais em vigor no que se refere à concessão de uso de área e a
devida contra prestação.
3. HABILITAÇÃO
1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor,
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus
administradores;
3. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;
4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
1. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal – Certidão Conjunta Negativa de
Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil;
2. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: CND - Certidão Negativa de
Débito, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou pela Secretaria
da Receita Federal;
3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
Certidão de Regularidade de FGTS - CRF,emitida pela Caixa Econômica Federal;
4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Art. 3º da Lei nº
12.440, de 7 de julho de 2011 (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas); e
5. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou
sede da licitante.
3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
1. A empresa deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) de forma
satisfatória o desempenho de atividades com características compatíveis com o
objeto deste edital.
2. É facultada às empresas proponentes realizar vistoria nas instalações dos locais
onde os serviços serão executados.
3. O licitante que optar por realizar a visita técnica, acompanhado por servidor
designado para esse fim, nos termos do modelo do Anexo IV, deverá efetuar o
agendamento previamente junto à Seção de Manutenção e Reparos, por meio do
telefone (82) 2122-7797 (SMR).
4. Para a vistoria, o licitante, ou seu representante, deverá estar devidamente
identificado.
5. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar declaração que
não efetuou a visita técnica, mas que concorda com todas as condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos, e, ainda, que assume toda e qualquer
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responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão
na verificação das condições do local de execução do objeto da presente licitação,
conforme modelo constante no Anexo V.
4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
1. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da licitante.
5. OUTROS DOCUMENTOS
1. Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a
inexistência de vínculo dos membros da concessionária com este Tribunal,que
evidencie a prática de nepotismo, conforme atesta o art. 2º, V, e art. 3º da
Resolução 7/2005 e/ou art. 4º da Resolução 156/2012, ambas do CNJ;
2. Declaração em que ateste cumprir o prescrito no art. 27, V, da Lei nº 8.666/93.
3. Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a
inexistência de fato superveniente que impeça a celebração pela Administração,
nos termos do art. 32, §2º da Lei nº 8.666/93.
4. Alvará Sanitário.
6. A DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ:
1. Estar em nome da licitante;
2. Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente. Nos
casos omissos, o(a) pregoeiro(a) considerará como prazo de validade o de 60
(sessenta) dias, contados da data de expedição do respectivo documento, exceto
a Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da
União, ambas com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com
o art. 2º, do Decreto nº 6.106/2007;
3. Referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal dispositivo não é válido
para a Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária, bem
como a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais.
4. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS
1. O fornecimento dos lanches deverá ser efetuado de segunda a sexta-feira no horário
de 11h às 19h (segunda-feira a quinta-feira) e de 6h às 14h (sexta-feira).
2. A critério da Administração do Tribunal, o horário de atendimento poderá ser alterado,
a fim de atender os casos excepcionais.
3. O cardápio para os lanches constantes no anexo I-A, poderá sofrer alterações

levando-se em conta o comportamento dos usuários, frente à alimentação servida.

4. Não será permitida a venda ou exposição de bebidas alcoólicas na lanchonete, sob pena

de rescisão imediata do contrato.

5. A licitante vencedora receberá as instalações, mediante contrato de concessão de

uso, após serem as mesmas vistoriadas pelas partes interessadas.

5. TABELA DE PREÇOS:

1.ITEM LOCAL
01

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS - SEDE

ÁREA
13º Andar 22,00m²

VALOR MÍNIMO ESTIMADO
R$ 906,84 (novecentos e seis reais e oitenta
e quatro centavos)

6. MODALIDADE DE LICITAÇÃO
1. Os serviços do objeto deste certame serão contratados através da modalidade

licitatória Pregão, tipo maior lance, instituída pela Lei nº 10.520/2002.
7. DO PAGAMENTO
1. A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação, através de Guia de
Recolhimento de Receitas da União - GRU, devendo apresentar os comprovantes de
recolhimento das GRU’s em até 05 (cinco) dias úteis após sua quitação, ao Gestor do
contrato para adoção das providências necessárias.
2. No primeiro e no último mês de vigência contratual, os valores da contraprestação
serão rateados com base na razão entre o número de dias de vigência do presente
contrato e o número de dias existentes no respectivo mês.
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8. ENCARGOS SOCIAIS
1. À Concessionária caberá, ainda:
1. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações

sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldálos na época própria, vez que os seus funcionários não manterão nenhum vínculo
empregatício com este Regional.
2. Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos
serviços;
3. Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências, obrigações e
encargos necessários ao cumprimento das imposições legais inerentes ao
exercício das atividades finalísticas do objeto licitado;
4. A inadimplência da concessionária, com referência aos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não
transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá
onerar o objeto desta licitação.
9. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
1. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes,
impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e
referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos
não têm nenhum vínculo empregatício com este Regional;
2. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Poder Judiciário ou
a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que
estiver sujeita;
3. Corrigir todas as imperfeições verificadas pela Fiscalização, na execução das atividades,
no prazo por esta determinada;
4. Efetuar, mensalmente, a contraprestação pactuada da forma e no prazo estipulado pela
Administração;
5. Equipar a lanchonete de maneira adequada à prestação dos serviços;
6. Dar início ao exercício das atividades na área no prazo máximo de 30 (trinta) dias
corridos contados da assinatura do contrato;
7. Manter a lanchonete funcionando exclusivamente dentro da área cujo uso é permitido;
8. Manter a área e edificações em perfeitas condições de segurança, conservação e
limpeza, arcando com as despesas para tanto necessárias;
9. Fornecer, semanalmente, os lanches de acordo com o cardápio apresentado na
proposta, em condições sadias, preparadas fora do Tribunal, com gêneros de primeira
qualidade, ótima apresentação e sabor agradável, dentro das exigências de higiene e
técnicas culinárias;
10. Efetuar o transporte dos alimentos em recipientes adequados, devidamente tampados
e isolados, providenciar, por sua conta e risco, a conservação dos mesmos e, se for o
caso, o estoque de alimentos e de material necessários à sua atividade;
11. Retirar do local dos serviços, diariamente, lixo resultante de suas atividades, de
acordo com as normas fixadas pelo órgão competente;
12. Encerrar, de imediato, qualquer atividade que esteja sendo exercida e que venha a ser
proibida por órgão competente;
13. Garantir adequadas condições para todos os empregados que estiverem prestando
serviço neste Regional, através de exames de saúde periódicos, utilizando para a
execução dos serviços profissionais devidamente qualificados;
14. Manter, por sua exclusiva conta, os funcionários em serviço, devidamente
uniformizados, os quais deverão apresentar-se permanentemente limpos e asseados,
quer no aspecto pessoal, quer no vestiário e calçado, substituindo-se imediatamente,
por solicitação do Tribunal, aquele que não preencher esta exigência. Todos os
empregados deverão portar cartão de identificação, do qual deverá constar seu nome
e função.
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15. Efetuar supervisão rigorosa do processo de higienização de bandejas, pratos, talheres

e demais utensílios, visando à garantia da sanidade microbiológica dos mesmos;
16. Apresentar, quando da assinatura do contrato, relação nominal, com respectiva
identificação e qualificação dos empregados que serão utilizados na execução dos
serviços. Qualquer eventual substituição, exclusão ou inclusão deverá ser notificada
ao gestor do contrato;
17. Manter fixado em local visível o cardápio da lanchonete e tabela de preços de todos os
itens encontrados na relação;
18. Afastar, de imediato, qualquer pessoa a ela vinculada que pratique ato inadequado,
bem como descumpra as normas e/ou instruções de que trata este instrumento;
19. Desocupar, de imediato, a área licitada, restituindo-a em perfeitas condições de uso,
quando findo, dissolvido ou rescindido o contrato;
20. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação
exigidas para a contratação;
21. Permitir o acesso dos representantes deste Tribunal, sem prévia comunicação, nos

locais de preparo e acondicionamento dos alimentos, sendo para tal exigida apenas a
devida identificação do agente (em regra, o gestor do contrato);
22. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL não aceitará, sob nenhum pretexto,
a transferência de responsabilidade da Concessionária para outras entidades, sejam
fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
23. A inadimplência da Concessionária, com referência aos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não
transfere à Administração a responsabilidade por pagamento, nem poderá onerar o
objeto desta licitação.
24. A Concessionária fornecerá uniforme completo aos seus empregados, mantendo-os
permanentemente limpos e asseados, tanto no aspecto físico dos funcionários, como
no que diz respeito a vestuário e calçado, substituindo imediatamente, por solicitação
do Tribunal, aquele que não preencher essa exigência.
25. A Concessionária obrigar-se-á a pagar os tributos e as contas de serviços públicos que
venham a incidir sobre o espaço cedido, tais como energia elétrica, água e taxa da
coleta de lixo. Considerando que não é possível a instalação de medidores individuais
para aferir o consumo de energia elétrica e de água potável do espaço cedido, o valor
a ser cobrado para tais despesas será por estimativa, com base nos seguintes
critérios:
1. O valor equivalente ao consumo de energia elétrica, Sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, foi estimado mediante estudo feito pela Seção de
Manutenção e Reparos e equivale à 399 kWh/mês;
2. O valor equivalente ao consumo de água potável, Sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, foi estimado mediante estudo feito pela Seção de
Manutenção e Reparos e equivale a 250,00 L/dia;
3. Havendo cobrança de taxa de coleta de lixo pelo Município de Maceió, a
Concessionária terá a obrigação de pagar a quantia proporcional à área
efetivamente ocupada.
26. Obter, junto ao órgão competente, alvará sanitário para funcionamento no prédio
sede do TRE/AL.
10. OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
1. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do ajuste, inclusive
permitir o livre acesso dos funcionários da Concessionária à dependência enfocada no
subitem 1.1, do objeto;
2. Atestar a execução do objeto por meio do gestor do contrato e acompanhar
efetivamente a contraprestação da Concessionária, fazendo juntar ao processo os
documentos necessários à sua comprovação;
3. Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas as
obrigações contratuais;
4. Emitir ordem de serviço para início das atividades da Concessionária, após a assinatura
do contrato;
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5. Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato.
11. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
1. O objeto licitado será acompanhado e fiscalizado por servidor do Tribunal Regional

Eleitoral de Alagoas – TRE/AL especialmente designado pela autoridade competente,
que terá seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuições e responsabilidades do
artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, os quais serão auxiliados, ou não, por empresa
terceirizada a ser contratada.
2. Caberá ao Fiscal do contrato:
1. Emitir a ordem de serviço do objeto contratual;
2. Verificar a execução do objeto contratual, visando garantir a qualidade desejada;
3. Anotar, em registro próprio, as ocorrências relativas à execução do contrato,
determinando as providências necessárias à correção das falhas ou defeitos
observados;
4. Dar imediata ciência aos seus superiores e ao órgão de controle, dos incidentes e
ocorrências da execução que possam acarretar a imposição de sanções ou a
rescisão contratual;
5. Adotar, junto a terceiros, as providências necessárias para a regularidade da
execução do contrato.
3. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão
ser solicitadas pelo fiscal à autoridade competente, para a adoção das medidas que
julgar necessárias.
4. A fiscalização será exercida pelo TRE/AL e não exclui nem reduz a responsabilidade da
concessionária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades, e, na sua
ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e
prepostos. O TRE/AL se reserva o direito de rejeitar a execução do objeto contratual
prestado, se em desacordo com os termos do edital.
5. Caberá ao Gestor do contrato:
1. Provocar a prorrogação do Contrato junto à Autoridade Competente (ou às
instâncias competentes), que deve ser providenciada antes de seu término,
reunindo as justificativas competentes;
2. Comunicar a abertura de nova licitação à área competente, antes de findo o
estoque de bens e/ou a prestação de serviços e com antecedência razoável;
3. Comunicar ao setor competente sobre quaisquer problemas detectados na
execução contratual, que tenham implicações na atestação;
4. Comunicar as irregularidades encontradas: situações que se mostrem desconformes
com o Edital ou Contrato e com a Lei;
5. Exigir somente o que for previsto no Contrato. Qualquer alteração de condição
contratual deve ser submetida ao superior hierárquico, acompanhada das
justificativas pertinentes;
6. Cuidar das alterações de interesse da Concessionária, que deverão ser por ela
formalizadas e devidamente fundamentadas, principalmente em se tratando de
pedido de reequilíbrio econômico-financeiro ou repactuação. No caso de pedido de
prorrogação de prazo, deverá ser comprovado o fato impeditivo da execução, o
qual, por sua vez, deverá corresponder àqueles previstos no parágrafo primeiro
do artigo 57 da Lei 8.666/93 e alterações;
7. Elaborar ou solicitar justificativa técnica, quando couber, com vistas à alteração
unilateral do Contrato pela Administração;
8. Alimentar os sites do TRE/AL, os sistemas informatizados deste Poder,
responsabilizando-se
por
tais
informações,
inclusive
sempre
quando
cobradas/solicitadas;
9. Negociar o Contrato sempre que o mercado assim o exigir e quando da sua
prorrogação, nos termos da Lei;
10. Procurar auxílio junto às áreas competentes em caso de dúvidas técnicas,
administrativas ou jurídicas;
11. Documentar nos autos todos os fatos dignos denota;
12. Deflagrar e conduzir os procedimentos de finalização da Concessionária, com base
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nos termos Contratuais, sempre que houver descumprimento de suas cláusulas
por culpa da Concessionária, acionando as instâncias superiores e/ou os Órgãos
Públicos competentes quando o fato exigir.
6. Designação de gestor/fiscal:
1. Fica
designado o(a)
servidor(a)
,
lotado(a) no(a)
, matrícula
, e, em sua ausência, o seu
substituto legal, (quando houver) para, nessa ordem, exercerem a
gestão/fiscalização do contrato, devendo o mesmo representar este Tribunal
perante a concessionária e zelar pela boa execução do objeto pactuado, nas
atividades de gestão, fiscalização e controle constantes na Resolução nº
15.787/2017.
12. DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
1. A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura,

podendo, a critério do TRE/AL, ser prorrogado, mediante aditivo.

2. Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser

reajustado, alcançando a data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA
acumulado no período, a requerimento do concedente, e caso se verifique hipótese
legal que autorize reajustamento.
3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser
determinado pela legislação então em vigor.
4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo
índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com
a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada do SICAF, ou
dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º
da mesma Lei, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas
neste Edital e das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, a licitante que:
1. não celebrar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta;
2. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
3. ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
4. não mantiver a proposta;
5. falhar ou fraudar a execução do Contrato; e
6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
2. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou
parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa e resguardados
os procedimentos legais pertinentes, aplicar as seguintes sanções:
1. advertência;
2. multa;
3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e
Sociedades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou
indiretamente pela União
4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.3 e 13.2.4 deste instrumento poderão
ser aplicadas cumulativamente com a sanção de multa.
4. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das
normas de licitação ou dos contratos celebrados.
5. A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade
competente, nos seguintes percentuais e hipóteses:
1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de
material ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, até o limite de 9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de
atraso;
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2. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de

material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre
o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional e a critério
do órgão ou entidade interessada, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
3. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o
valor total do contrato, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II do
art. 5º do supracitado Decreto;
4. 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente
o material ou em concluir o serviço, calculados sobre o valor correspondente à
parte inadimplente;
5. 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do
contrato; e
6. 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato,
exceto quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato.
6. A multa apenas será executada após regular processo administrativo, facultada a
defesa prévia da licitante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da
notificação.
7. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do
dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execução de
serviços, se dia de expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do
primeiro dia útil seguinte.
8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará à Conceionária o contraditório e a ampla defesa,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
14. GENERALIDADES
1. O CNPJ do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL é 06.015.041/0001-38.
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ANEXO I-A
SUGESTÃO DO CARDÁPIO LANCHONETE

Itens sugeridos para disponibilização nos balcões:
1. Sucos de polpa;
2. Sucos prontos de caixinha;
3. Refrigerantes;
4. Salada de frutas (pré-preparada);
5. Salgados de forno (coxinha, pastel, folhado, etc);
6. Sanduíche natural;
7. Sanduíche misto quente;
8. Torta salgada;
9. Bolos de café;
10. Bolos com cobertura;
11. Almoço em porção individual congelada;
12. Açaí na tigela;
13. Tapioca;
14. Docinhos (brigadeiro / surpresa de uva);
15. Frutas in natura;
16. Água de Coco;
17. Sopas;
18. Pão de queijo (tradicional e mineiro);
19. Saladas para almoço.
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Maceió, 11 de abril de 2019.

Mário Jorge Uchôa Souza Filho
Assessor de Planejamento e
Gestão Gabinete da Secretaria
de Administração

De acordo.
Aprovo o TR colacionado.

Maceió, 11 de abril de 2019.

JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA
Secretário de Administração

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO, Assessor(a) de Gabinete, em 11/04/2019, às 17:13, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Secretário de Administração, em 11/04/2019, às 17:22, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0528322 e o código CRC C2AD2C0D.
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ANEXO II
Pregão Eletrônico nº XX/2019
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
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
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ANEXO III
Contrato nº XX/2019

MINUTA
Contrato de concessão onerosa de uso
de espaço público para exploração
comercial de restaurante e lanchonete,
entre o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, em nome da União, e a
empresa _______.
Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de
Direito Público Interno - situado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 – Farol,
Maceió/AL, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato
representado por seu neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado,
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no
CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, e a
empresa _______________________, situada em ________________, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° _____________________, daqui por diante denominada
CONCESSIONÁRIA, neste ato representada por _________________, portador do
RG nº ______________, inscrito no CPF sob o n° _________________, residente em
__________________, resolvem celebrar o presente Contrato de concessão
onerosa de uso de espaço público para exploração comercial de restaurante e
lanchonete, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Este contrato tem por objeto concessão onerosa de uso de espaço
público para exploração comercial de restaurante e lanchonete, localizado no
Edifício Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL (A =
22,00m2).
CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Este contrato será regido pelos mandamentos da Lei Federal nº
8.666/93 e regulamentações.
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as
disposições das Leis nº 10.520/02, 8.078/90, do Decreto nº 5.450/05, os
princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem,
como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de
15/02/2017, disponível no site www.tre-al.jus.br. Devendo-se observar, ainda,
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o Código de Ética do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (Resolução
15.559/2014).
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
A concessionária pagará pela utilização da dependência e bens
objeto deste contrato a Taxa Mensal de Ocupação do Espaço no valor de R$
xxx, perfazendo o valor total da contratação, considerando o prazo de
vigência do contrato, R$ xxx.
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA O FORNECIMENTO DE
LANCHES
O fornecimento dos lanches deverá ser efetuado de segunda a
sexta-feira no horário de 11h às 19h (segunda-feira a quinta-feira) e de 6h
às 14h (sexta-feira).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A critério da Administração do Tribunal, o horário
de atendimento poderá ser alterado, a fim de atender os casos
excepcionais.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O cardápio para os lanches constantes no anexo I-A
do Edital, poderá sofrer alterações levando-se em conta o comportamento
dos usuários, frente à alimentação servida.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Não será permitida a venda ou exposição de
bebidas alcoólicas na lanchonete, sob pena de rescisão imediata do
contrato.
PARÁGRAFO QUARTO - A concessionária receberá as instalações, a partir da
assinatura deste instrumento, após serem as mesmas vistoriadas
pelas partes interessadas.
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação,
através de Guia de Recolhimento de Receitas da União - GRU, devendo
apresentar os comprovantes de recolhimento das GRU’s em até 05 (cinco)
dias úteis após sua quitação, ao Gestor do contrato para adoção das
providências necessárias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO A Concessionária deverá efetuar também
o
pagamento dos valores relativos ao consumo de energia e água/esgoto,
através de Guia de Recolhimento de Receitas da União - GRU, devendo
apresentar os comprovantes de recolhimento das GRU’s em até 05 (cinco)
dias úteis após sua quitação, ao Gestor do contrato para adoção das
providências necessárias.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - No primeiro e no último mês de vigência contratual,
os valores da contraprestação serão rateados com base na razão entre o
número de dias de vigência do presente contrato e o número de dias
existentes no respectivo mês.
PARÁGRAFO TERCEIRO - 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 a concessionária 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%
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
São obrigações da CONCESSIONÁRIA:
Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de
seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e
quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços
executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm
nenhum vínculo empregatício com este Regional;
b)
Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar
ao Poder Judiciário ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa
ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
c)
Corrigir todas as imperfeições verificadas pela Fiscalização, na
execução das atividades, no prazo por esta determinada;
d)
Efetuar, mensalmente, a contraprestação pactuada da forma e no
prazo estipulado pela Administração;
e)
Equipar a lanchonete de maneira adequada à prestação dos
serviços;
f)
Dar início ao exercício das atividades na área no prazo máximo de
30 (trinta) dias corridos contados da assinatura do contrato;
g)
Manter a lanchonete funcionando exclusivamente dentro da área
cujo uso é permitido;
h)
Manter a área e edificações em perfeitas condições de segurança,
conservação e limpeza, arcando com as despesas para tanto
a)
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necessárias;
i)
Fornecer, semanalmente, os lanches de acordo com o cardápio
apresentados na proposta, em condições sadias, preparadas fora do
Tribunal, com gêneros de primeira qualidade, ótima apresentação e
sabor agradável, dentro das exigências de higiene e técnicas
culinárias;
j)
Efetuar o transporte dos alimentos em recipientes adequados,
devidamente tampados e isolados, providenciar, por sua conta e risco,
a conservação dos mesmos e, se for o caso, o estoque de alimentos e
de material necessários à sua atividade;
k)
Retirar do local dos serviços, diariamente, lixo resultante de suas
atividades, de acordo com as normas fixadas pelo órgão competente;
l)
Encerrar, de imediato, qualquer atividade que esteja sendo
exercida e que venha a ser proibida por órgão competente;
m) Garantir adequadas condições para todos os empregados que
estiverem prestando serviço neste Regional, através de exames de
saúde periódicos, utilizando para a execução dos serviços profissionais
devidamente qualificados;
n)
Manter, por sua exclusiva conta, os funcionários em serviço,
devidamente uniformizados, os quais deverão apresentar-se
permanentemente limpos e asseados, quer no aspecto pessoal, quer
no vestiário e calçado, substituindo-se imediatamente, por solicitação
do Tribunal, aquele que não preencher esta exigência. Todos os
empregados deverão portar cartão de identificação, do qual deverá
constar seu nome e função.
o)
Efetuar supervisão rigorosa do processo de higienização de
bandejas, pratos, talheres e demais utensílios, visando à garantia da
sanidade microbiológica dos mesmos;
p)
Apresentar, quando da assinatura do contrato, relação nominal,
com respectiva identificação e qualificação dos empregados que serão
utilizados na execução dos serviços. Qualquer eventual substituição,
exclusão ou inclusão deverá ser notificada ao gestor do contrato;
q)
Manter fixado em local visível o cardápio da lanchonete e tabela
de preços de todos os itens encontrados na relação;
r)
Afastar, de imediato, qualquer pessoa a ela vinculada que
pratique ato inadequado, bem como descumpra as normas e/ou
instruções de que trata este instrumento;
s)
Desocupar, de imediato, a área licitada, restituindo-a em perfeitas
condições de uso, quando findo, dissolvido ou rescindido o contrato;
t)
Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de
habilitação e qualificação exigidas para a contratação;
Permitir o acesso dos representantes deste Tribunal, sem prévia
comunicação, nos locais de preparo e acondicionamento dos
alimentos, sendo para tal exigida apenas a devida identificação do
agente (em regra, o gestor do contrato);
v)
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL não aceitará,
sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da
Concessionária para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou
u)
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quaisquer outros.
w) A inadimplência da Concessionária, com referência aos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da
execução
do
contrato,
não
transfere
à
Administração
a
responsabilidade por pagamento, nem poderá onerar o objeto desta
licitação.
x)
A Concessionária fornecerá uniforme completo aos seus
empregados, mantendo-os permanentemente limpos e asseados, tanto
no aspecto físico dos funcionários, como no que diz respeito a
vestuário e calçado, substituindo imediatamente, por solicitação do
Tribunal, aquele que não preencher essa exigência.
y)
A Concessionária obrigar-se-á a pagar os tributos e as contas de
serviços públicos que venham a incidir sobre o espaço cedido, tais
como energia elétrica, água e taxa da coleta de lixo. Considerando
que não é possível a instalação de medidores individuais para aferir o
consumo de energia elétrica e de água potável do espaço cedido, o
valor a ser cobrado para tais despesas será por estimativa, com base
nos seguintes critérios:
y.1) O valor equivalente ao consumo de energia elétrica, Sede
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, foi estimado
mediante estudo feito pela Seção de Manutenção e Reparos e
equivale à 399 kWh/mês;
y.2) O valor equivalente ao consumo de água potável, Sede
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, foi estimado
mediante estudo feito pela Seção de Manutenção e Reparos e
equivale à 250,00 L/dia;
y.2) Havendo cobrança de taxa de coleta de lixo pelo
Município de Maceió, a Concessionária terá a obrigação de
pagar a quantia proporcional à área efetivamente ocupada.
z)
Obter, junto ao órgão competente, alvará sanitário para
funcionamento no prédio sede do TRE/AL;
aa) Fazer uso consciente de energia elétrica e água;
bb) Usar material de limpeza e outros materiais químicos necessários, que
estejam aprovados pelo órgão governamental competente, e que não
causem danos às pessoas, bem como aos revestimentos, pisos, instalações,
e redes de água e esgoto, zelando inclusive pelo conforto olfativo dos
servidores e transeuntes;
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não será permitida a subcontratação, no todo ou em
parte, do objeto deste certame licitatório.
PARÁGRAFO SEGUNDO - À Concessionária caberá, ainda:
a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e
obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários
não manterão nenhum vínculo empregatício com este Regional;
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b) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
funcionários no desempenho dos serviços;
c) Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências,
obrigações e encargos necessários ao cumprimento das imposições
legais inerentes ao exercício das atividades finalísticas do objeto
licitado.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A inadimplência da concessionária, com referência
aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes
da execução do contrato, não transfere à Administração a responsabilidade
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto desta contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
O Concedente se obriga a:
a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do
ajuste, inclusive permitir o livre acesso dos funcionários da
Concessionária à dependência localizada no edifício sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas;
b) Atestar a execução do objeto por meio do gestor do contrato e
acompanhar efetivamente a contraprestação da Concessionária,
fazendo juntar ao processo os documentos necessários à sua
comprovação;
c) Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde
que atendidas as obrigações contratuais;
d) Emitir ordem de serviço para início
Concessionária, após a assinatura do contrato;

das

atividades

da

e) Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados a
partir de sua assinatura, podendo, a critério do TRE/AL, ser prorrogado,
mediante aditivo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A vigência deste contrato ficará condicionada a
vigência do contrato de aluguel do edifício onde funciona a sede deste
Tribunal.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do
contrato, o seu valor poderá ser reajustado, alcançando a data de formulação
da proposta e aplicando-se o índice IPCA acumulado no período, a
requerimento do concedente, e caso se verifique hipótese legal que autorize
reajustamento.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso o índice estabelecido para reajustamento
venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será
adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então
em vigor.
PARÁGRAFO QUARTO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice
substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do
preço do valor remanescente.
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A CONSSECIONÁRIA que dentro do prazo de validade de sua
proposta, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de
licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de
até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das demais
cominações legais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Pela inexecução total ou parcial a concessionária
ficará sujeita às sanções administrativas previstas nas Leis nº 10.520/2002 e
8.666/93, 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.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de
impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser
aplicadas à concessionária juntamente as multas convencionais e de mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº
8.666/93, pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração
poderá, garantida a prévia defesa e resguardados os procedimentos legais
pertinentes, aplicar as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
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contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pela União;
d) declaração de inidoneidade
administração Pública.

para

licitar

ou

contratar

com

a

PARÁGRAFO QUARTO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” acima
(parágrafo terceiro) poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção
de multa.
PARÁGRAFO QUINTO - A advertência consiste em repreensão por escrito
imposta pelo não cumprimento das normas de licitação ou dos contratos
celebrados.
PARÁGRAFO SEXTO A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de
despesas ou outra autoridade competente, nos seguintes percentuais e
hipóteses:
a) 5% (cinco por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos
de fraude fiscal, apresentação de documento falso, emissão de
declaração falsa e comportamento inidôneo;
b) 2% (dois por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos
de retardamento da execução do objeto do contrato e falha ou fraude
na execução do contrato;
c) 1% (um por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos de
não assinatura do contrato no prazo estabelecido, não entrega da
documentação exigida no certame e não manutenção da proposta.
PARÁGRAFO SÉTIMONa aplicação das penalidades previstas nesta
cláusula 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.
PARÁGRAFO OITAVO A concessionária, quando não puder cumprir os
prazos estipulados para o fornecimento dos materiais, 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.
PARÁGRAFO NONO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na
forma do art. 109 da Lei nº 8.666/93.
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PARÁGRAFO DEZ - Se a concessionária não recolher o valor da multa que lhe
for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para
o pagamento, a importância será ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86
e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5%
(meio por cento) ao mês.
PARÁGRAFO ONZE – O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta à concessionária.
PARÁGRAFO DOZE –
No caso de aplicação de penalidade em que a
concessionária 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.
PARÁGRAFO TREZE - 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.
PARÁGRAFO CARTORZE – O período de atraso será contado em dias corridos.
PARÁGRAFO QUINZE – Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes, respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
PARÁGRAO DEZESSEIS – Os atos administrativos de aplicação das sanções,
com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO
Este Contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente em virtude
dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o
objeto do mesmo.
CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES
Este Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA DOZE - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO E À
PROPOSTA COMERCIAL DA CONCESSIONÁRIA
Este contrato vincula-se, integralmente, em todos os seus termos,
às condições e especificações do Pregão Eletrônico TRE/AL nº XX/2019, e dos
seus anexos, e à proposta comercial da Concessionária evento SEI nº XXXX no
Processo SEI nº 0000389-17.2019.6.02.8000.
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CLÁUSULA TREZE - DA PUBLICAÇÃO
O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da
União, na forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA CATORZE - DO FORO
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do
Estado de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o
presente contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado
pelas partes abaixo:
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Pela Empresa
Representante da empresa
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA (FACULTATIVA)

Eu,

(Representante Legal
devidamente
qualificado)
da
empresa
, DECLARO, para os devidos fins, que
visitei o local onde será executado o objeto do Pregão nº xxx/2019, tendo tomado
conhecimento de todas as peculiaridades e características do local, inclusive, das
possíveis dificuldades que possam onerar futuramente nossa empresa na execução
do mesmo.

XXXXXXXXX, XX de
XXXXXXX de XXXX.

NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)

CPF nº:
RG nº:
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA (OBRIGATÓRIA SE
NÃO REALIZAR A VISITA)

Eu,
devidamente qualificado) da empresa

(Representante

Legal

, DECLARO, para os devidos fins, que NÃO
visitei o local onde será realizado o objeto do Pregão nº xxx/2019, por
opção própria, assumindo, assim, que tenho total conhecimento acerca da
estrutura física do local, e CONCORDO com todas as condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e
qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em
virtude da omissão na verificação das condições do local de execução do
objeto do certame.

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX.

NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)

CPF nº:
RG nº:
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Maceió, 27 de junho de 2019.

Senhor Secretário de Administração,

Acusamos ciência quanto às alterações efetuadas
na minuta do edital (0559704).
Ao ensejo, tendo em vista que o preço ora orçado,
conforme despacho da SAD (0558409), foi obtido com base na
última avaliação do imóvel, cujo laudo consta do
evento 0468328 do PA 0010620-40.2018.6.02.8000, utilizandose o menor valor do metro quadrado levantado pela empresa
avaliadora, conforme consta do quadro de item 10.4 (salas
comerciais com área 53,35m², p. 12), a saber: R$ 41,22
(quarenta e um reais e vinte e dois centavos), esta Assessoria
Jurídica sugere nova diligência no sentido de se esclarecer o
que de fato abrangerá o valor do aluguel (quais itens de
mobiliário e/ou eletrodomésticos serão fornecidos pelo
TRE/AL).
Tal questionamento encontra guarida na tramitação
do PA 0000809-22.2019.6.02.8000, recebido hoje (27/06/2019)
por esta Assessoria Jurídica, no qual se discute a aquisição
de itens necessários à adaptação das instalações onde
funcionará a
lanchonete
(portas de vidro temperado,
banquetas, luminárias, persianas, bancadas, espelhos e itens
de marcenaria).
Conforme
o
caso,
talvez
seja
necessário reconsiderar a forma utilizada para obtenção do
valor de referência da contratação.
No mesmo sentido, conforme consulta verbal a V.
Despacho AJ-DG 0559720
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Sa.,
far-se-á
necessária
a
instalação
de
aparelho
condicionador de ar, o que deverá impactar o consumo de
energia, caso não tenha sido considerado.
De qualquer forma, a prevalecer esse entendimento
de agregação de itens de mobiliário/decoração/equipamentos
ao local, haverá alteração do objeto da licitação/contrato, com
reflexos diversos nas minutas.
Assim, devolvemos-lhe os presentes autos, para
esclarecimento e eventual aperfeiçoamento da instrução.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 27/06/2019, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 27/06/2019, às 18:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0559720 e o código CRC BF76F2F6.
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Maceió, 27 de junho de 2019.

À SAPEV, à SMR,
Srs. Chefes,
Trata-se de procedimento que tem por ﬁnalidade
cessão de espaço no edifício sede deste TRE para instalação
de lanchonete.
Nesse sentido, como forma de disponibilizar os
dados necessários à Administração, mostra-se imperiosa a
colheita de maiores elementos relacionados ao uso do espaço
em questão, a teor do Despacho AJ-DG 0559720.
Dessa forma, encaminho o feito a estas unidades
para que colacionem as seguintes informações:
SMR
– Enumerar, a título referencial, o mobiliário que
será utilizado no espaço destinado à lanchonete, de acordo
com a instrução dos processos 0000809-22.2019.6.02.8000 e
0004141-31.2018.6.02.8000,
considerando
ainda
os
equipamentos que serviram de parâmetros para a estimativa
de consumo indicada na informação de evento 0501302.
SAPEV
– Indicar o correspondente monetário dos
consumos de água (por m³) e energia estimados na referida
informação (evento 0501302).
– Elaboração de cálculo do custo proporcional por
m² relativo à taxa de coleta de lixo.
Em
paralelo, solicito à SGP que avalie a
possibilidade de promover uma breve consulta aos servidores,
no sentido de aferir potencial interesse no uso de serviços de
lanchonete, para efeito de estimarmos, de forma mais
Despacho GSAD 0560045
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adeuada, a estimativa de consumo diário a ser incorporada à
minuta. Solicito também que seja indicado nestes autos o
número de servidores lotados na sede.
Oportunamente, ante a urgência que o caso requer,
as respostas da SMR e da SAPEV devem ser colacionadas até
a próxima segunda-feira, dia 1º de julho. Quanto à SGP,
pedimos a especial atenção em nos encaminhar, o mais breve
possível (preferencialmente atá o dia 3 de julho próximo), o
resultado da consulta e as ddemais informações solicitadas.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/06/2019, às 19:59, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0560045 e o código CRC A083E5C7.
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Maceió, 28 de junho de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
Em atenção ao Despacho GSAD 0560045, informo a
Vossa Senhoria que, no período de 23 a 27/01/2019, esta Secretaria
de Gestão de Pessoas realizou uma pesquisa por e-mail solicitando a
manifestação dos servidores da Sede Administrativa deste Regional
com interesse em frequentar uma futura lanchonete no EdifícioSede.
Ressaltamos que houve a manifestação de 29 (vinte e
nove) servidores na pesquisa efetuada e que alguns opinaram,
também, com relação ao cardápio a ser ofertado, conforme evento
0502228.
Por oportuno, informamos que atualmente há 197 (cento
e noventa e sete) servidores lotados na Sede Administrativa deste
Tribunal.
Cordialmente.
Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 28/06/2019, às 10:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0560135 e o código CRC DABF12B1.
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Maceió, 28 de junho de 2019.

À SAD.
Senhor Secretário,
Em atendimento as solicitações descritas no
Despacho GSAD 0560045, no tocante a SMR, passo a prestar
os seguintes esclarecimentos:
O mobiliário descrito pela arquiteta Luciana
Wanderley Cavalcante Breda, na instrução do processo SEI
0000809-22.2019.6.02.8000, conforme o termo de referência
0557483, que serão implantados pelo TRE/AL são os
seguintes:
1 - Porta de vidro temperado medindo (0,91m X
2,10m) / 10mm de espessura, de giro 90 graus, incolor,
contendo mola hidráulica de piso;
2 - Balcão de atendimento - com estrutura de MDF,
de laminado decorativo de 15mm, sistema hot melt, ultra
branco texturizado (interno);
3 - Painel - ﬁletado de 15mm de profundidade e
20mm de frente cada, com espaçamento entre os ﬁletes de
10mm, em laminado decorativo em padrão amadeirado,
textura Zebrano-RU , sistema hot melt, tendo internamente
prateleiras e gavetas com amortecimento;
4 - Rodapé – recuado, de laminado decorativo,
sistema hot melt, cor preto;
5 - Porta de giro em duas folhas (Depósito) – em
MDF 18mm, medindo 0,86 x 2,00 m de fora a fora, revestida
Despacho SMR 0560318
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em laminado melamínico branco texturizado;
6 - Armário Superior - com estrutura de MDF ultra
de 15mm, branco texturizado (interno) e (externamente) em
MDF ultra 15mm, sistema hot melt, revestido no padrão
amadeirado;
7 - Armário Inferior - com estrutura de MDF de
15mm, sistema hot melt, branco texturizado (interno) e
(externamente) em MDF 15mm, sistema hot melt, no padrão
texturizado preto;
8 - Prateleira - com estrutura de MDF de 30mm,
preto texturizado, sistema hot melt;
9 - Persiana horizontal em madeira Sintética (PVC)
50mm de largura de lâmina, na cor Tabaco ou marrom escuro,
para cobrir uma extensão de vão de 3,90L x 90A, com bastão
de manuseio das lâminas de no mínimo 1,60m de
comprimento;
10 - 02(duas) unidades de peças de espelhos
medindo : (1,34 x 0,35)m e (0,77 x 0,35)m, cristal 4mm, com
detalhe em bisotê de 1 cm, com proteção de entre a parede e o
espelho;
Já com relação ao processo SEI 000414131.2018.6.02.8000, não foi detectado, s.m.j., nenhum
acréscimo de mobiliário referente ao ambiente da lanchonete
a ser implantada no 13º andar.
Por ﬁm, complementamos o rol do mobiliário, com
os equipamentos sugeridos pela arquiteta Luciana Wanderley
Cavalcante Breda, conforme a INFORMAÇÃO Nº 1082 - TREAL/PRE/DG/SAD/COSEG/SMR, evento SEI 0501302, a saber:
11 - Ar condicionado de 18.000 Btus;
12 - Computador;
13 - Depurador de ar;
14 - Fogão;
15 - Microondas;
16 - Freezer vertical;
17 - Geladeira;
Despacho SMR 0560318
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18 - Lâmpadas;
19 - Liquidificador e
20 - TV.
Sendo estas as informações requeridas, devolvo os
autos a Vossa Senhoria, para continuidade do feito.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA, Chefe
de Seção, em 28/06/2019, às 12:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0560318 e o código CRC DD4696AE.
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Maceió, 28 de junho de 2019.

0560045.

À COSEG/SAPEV, reiterando o Despacho GSAD

Conforme orientação de se renovar a pesquisa de
interesse dos servidores na prestação do serviço, devolvo o
feito à SGP.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/06/2019, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0560473 e o código CRC 9A84A35D.
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Maceió, 02 de julho de 2019.
Senhor Secretário de Administração,
Retorno os autos a Vossa Senhoria informando que em
01/07/2019 foi realizada uma enquete com formulários entregues
pessoalmente a todos os servidores presentes na Sede
Administrativa, perguntando se "há interesse do servidor em
frequentar uma lanchonete no Edifício-Sede deste Regional", cujo
resultado segue abaixo relacionado:
96 (quarenta e seis) servidores responderam que tem
interesse em frequentar uma lanchonete. Alguns ﬁzeram ressalva de
só ter interesse em frequentar caso o cardápio inclua produtos "ﬁt",
além dos tradicionais. Outros aﬁrmaram que não frequentariam
todos os dias, e sim periodicamente.
11 (onze) servidores responderam que não tem interesse
em frequentar uma lanchonete no Edifício-Sede deste Regional.
Ressaltamos que, conforme anteriormente informado no
evento 0560135, possuímos 197 (cento e noventa e sete) servidores
lotados na Sede Administrativa deste Tribunal, estando grande parte
dos servidores ausentes na data de ontem por férias, motivo de saúde
ou compensação.
Cordialmente.
Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 02/07/2019, às 17:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0561472 e o código CRC 627BF8A9.
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Maceió, 02 de julho de 2019.

Redireciono o feito à SEGEC, no que importa aos
dados
solicitados
no
Despacho
GSAD 0560045,
especiﬁcamente quanto ao corresponde monetário do
consumo de energia estimado e à coleta de lixo.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/07/2019, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0561727 e o código CRC 35CAB558.
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Maceió, 02 de julho de 2019.

À SAD,
Senhor Secretário,
Atendendo despacho GSAD 0561727, o qual solicita
o valor monetário estimado no Consumo de energia
elétrica e de coleta de lixo, esta SEGEC aproveitou os
critérios
e
informações
presentes
no
evento
0501302 realizado pela SMR.
Em relação ao consumo estimado de energia
elétrica de 399 Kwh, o valor estimado comparando com as
últimas faturas/consumos resultou em torno de R$ 291,03
(duzentos e noventa e um reais e três centavos).
No levantamento de coleta de lixo e diante da
diﬁculdade de encontrar parâmetros, vide evento 0501302,
acenamos pela média sugerida referente à área utilizada que
será de 22m² (do Total de 4.964,61 de área do prédio), com
esses critérios chegamos ao Valor estimado de R$ 6,34 (seis
reais e trinta e quatro centavos) relativo a coleta de lixo
por metro quadrado utilizado.
OBS.: Foram utilizados os últimos pagamentos,
Equatorial(energia
elétrica)
SEI
n.:000501579.2019.6.02.8000 e Conservita (coleta de lixo) SEI
n.: 0004734-26.2019.6.02.8000
para
levantamento
dos
valores.
Despacho SEGEC 0561769
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É o relatório,
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por IURY ARAÚJO SOUZA, Chefe de Seção
Substituto, em 03/07/2019, às 14:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 03/07/2019, às 14:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0561769 e o código CRC A364A0B4.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de julho de 2019.

À SAD,
Senhor Secretário,
Atendendo despacho GSAD 0560045, o qual solicita
o valor monetário estimado no Consumo de água (por
m3)
esta Seção aproveitou os critérios e informações
presentes no evento 0501302 realizado pela SMR.
Em relação ao consumo estimado de á g u a de
0,55m3, o valor estimado comparando com a última
fatura/consumo resultou em torno de R$ 4,75 (quatro reais
e setenta e cinco centavos).
OBS.: Foi utilizado o último pagamento da CASAL
(água) SEI n.:0005536-24.2019.6.02.8000 para levantamento
do valor.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO,
Chefe de Seção Substituto, em 04/07/2019, às 18:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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INFORMAÇÃO Nº 4150 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SAPEV

MÉMORIA
ESTIMADO DE ÁGUA :

DE

CÁLCULO

DO

CONSUMO

25L/dia x 22 dias = 550L
550L/1000 = 0,55m3 (consumo p/mês)
2019)

Consumo do prédio total = 210m3 ( mês de junho de
0,55m3/210m3 = 0,26%

0,0026 x R$ 1.828,15 (valor pago no mês de junho de
2019) = R$ 4,75 (valor estimado para a lanchonete).

Documento assinado eletronicamente por NADJA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEIRO,
Técnico Judiciário, em 10/07/2019, às 15:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0565106 e o código CRC 8307CF3A.
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. Concessão onerosa de uso de bem púbico, em caráter precário, de área, instalações e
para exploração dos serviços de lanchonete, localizada no 13º andar no Edifício Sede do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, objetivando a comercialização de refei
ções e lanches aos magistrados, servidores, visitantes e jurisdicionados, nos termos e
condições do presente Termo de Referência.
1.2. A área destinada à exploração comercial é de 22,00m2.
1.3. O mobiliário consiste em: Balcão de atendimento; Painel; Rodapé; Porta de giro em
duas folhas; Armário Superior; Armário Inferior; Prateleira; Persiana horizontal; 02(duas)
unidades de peças de espelhos; Ar-condicionado de 18.000 Btus;
2. OBJETIVO
2.1. Buscar uma melhor qualidade no serviço de alimentação, disponibilizando lanchonete
aos magistrados, servidores e usuários deste Regional;
2.2. Atender às exigências legais em vigor no que se refere à concessão de uso de área e
a devida contra prestação;
2.3. O público-alvo desta licitação consiste, potencialmente, em 197 (cento e noventa e
sete) servidores lotados na sede do Tribunal, magistrados e demais usuários que se
utilizem dos serviços prestados por este Órgão (visitantes e jurisdicionados);
a) Em estudo realizado pela área de gestão de pessoas, entre os servidores lotados neste Tribunal, foi levantado o número de 96 (noventa e
seis) potenciais usuários;
b) Os números indicados nos itens 2.3 e 2.3(a) não vinculam, em qualquer hipótese, a prestação do serviço, tampouco constitui obrigação do
cessionário de garantir público mínimo para uso da lanchonete.
2.4. Estarão aptos a apresentar propostas para a prestação de serviços quaisquer interessados, cujo ramo de atividade guarde pertinência e compatibilidade em características,
quantidades e prazos com o objeto constante deste Termo de Referência, bem assim
que atendam às exigências ora estipuladas.
3. HABILITAÇÃO
3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de regularidade junto à Fazenda Federal – Certidão Conjunta Negativa de
Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil;
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: CND - Certidão Negativa de
Débito, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou pela Secretaria
da Receita Federal;
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
Certidão de Regularidade de FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Art. 3º da Lei nº
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12.440, de 7 de julho de 2011 (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas); e
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou
sede da licitante.
3.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) A empresa deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) de forma satisfatória o desempenho de atividades com características compatíveis com o objeto
deste edital;
b) É facultada às empresas proponentes realizar vistoria nas instalações dos locais
onde os serviços serão executados;
c) O licitante que optar por realizar a visita técnica, acompanhado por servidor designado para esse fim, nos termos do modelo do Anexo IV, deverá efetuar o agendamento previamente junto à Seção de Manutenção e Reparos, por meio do telefone (82) 2122-7797 (SMR);
d) Para a vistoria, o licitante, ou seu representante, deverá estar devidamente identificado;
e) Caso o licitante opte por não realizar a vistoria , deverá apresentar declaração
que não efetuou a visita técnica, mas que concorda com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e, ainda, que assume toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na
verificação das condições do local de execução do objeto da presente licitação,
conforme modelo constante no Anexo V.
3.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida
pelo distribuidor da sede da licitante.
3.5. OUTROS DOCUMENTOS
a) Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a inexistência de vínculo dos membros da concessionária com este Tribunal, que evidencie a prática de nepotismo, conforme atesta o art. 2º, V, e art. 3º da Resolução
7/2005 e/ou art. 4º da Resolução 156/2012, ambas do CNJ;
b) Declaração em que ateste cumprir o prescrito no art. 27, V, da Lei nº 8.666/93;
c) Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a inexistência de fato superveniente que impeça a celebração pela Administração, nos
termos do art. 32, §2º da Lei nº 8.666/93;
d) Alvará Sanitário.
3.6. A DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ:
a) Estar em nome da licitante;
b) Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente. Nos
casos omissos, o(a) pregoeiro(a) considerará como prazo de validade o de 60
(sessenta) dias, contados da data de expedição do respectivo documento, exceto
a Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União, ambas com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo
com o art. 2º, do Decreto nº 6.106/2007;
c) Referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal dispositivo não é
válido para a Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária,
bem como a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais.
4. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS
4.1. O fornecimento dos lanches deverá ser efetuado de segunda a sexta-feira no horário de 11h às 19h (segunda-feira a quinta-feira) e de 6h às 14h (sexta-feira).
4.2. A critério da Administração do Tribunal, o horário de atendimento poderá ser alterado, a fim de atender os casos excepcionais.
4.3. O cardápio para os lanches constantes no anexo I-A, poderá sofrer alterações levando-se em conta o comportamento dos usuários, frente à alimentação servida.
4.4. Não será permitida a venda ou exposição de bebidas alcoólicas na lanchonete, sob
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pena de rescisão imediata do contrato.
4.5. A licitante vencedora receberá as instalações juntamente com o mobiliário,
mediante contrato de concessão de uso, após serem as mesmas vistoriadas pelas
partes interessadas e atestada, em termo específico, a adequação das instalações
à exploração comercial objeto deste instrumento.
5. TABELA DE PREÇOS:
ITEM LOCAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGO01
AS - SEDE

ÁREA
13º Andar 22,00m²

VALOR MÍNIMO ESTIMADO
R$ 1.208,96 (mil duzentos e oito reais e noventa e seis centavos).

5.1. O valor mínimo estimado é composto por:
a) O valor de R$ 906,84 (novecentos e seis reais e oitenta centavos), que corresponde à remuneração pelo uso do espaço, valor este obtido a partir da avaliação
do imóvel proporcional à área objeto da cessão.
b) O valor equivalente ao consumo de energia elétrica, Sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, foi estimado em R$ 291,03 (duzentos e noventa e um reais e
três centavos) mediante estudo feito pela Seção de Manutenção e Reparos e pela
Seção de Gestão de Contratos e equivale à 399 kWh/mês;
c) O valor equivalente ao consumo de água potável, estimado em R$ 4,75 (quatro
reais e setenta e cinco centavos), equivalente a 250,00 L/dia;
d) O valor da taxa de coleta de lixo, proporcional à área efetivamente ocupada,
com valor estimado em R$ 6,34 (seis reais e trinta e quatro centavos).
6. MODALIDADE DE LICITAÇÃO
6.1. Os serviços do objeto deste certame serão contratados através da modalidade licitatória Pregão, tipo maior lance, instituída pela Lei nº 10.520/2002.
7. DO PAGAMENTO
7.1. A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação, através de
Guia de Recolhimento de Receitas da União - GRU, devendo apresentar os comprovantes de recolhimento das GRU’s em até 05 (cinco) dias úteis após sua quitação, ao
Gestor do contrato para adoção das providências necessárias.
7.2. No primeiro e no último mês de vigência contratual, os valores da contraprestação serão rateados com base na razão entre o número de dias de vigência do presente contrato e o número de dias existentes no respectivo mês.
8. ENCARGOS SOCIAIS
8.1. À Concessionária caberá, ainda:
a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldálos na época própria, vez que os seus funcionários não manterão nenhum vínculo
empregatício com este Regional.
b) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços;
c) Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências, obrigações e encargos necessários ao cumprimento das imposições legais inerentes ao exercício
das atividades finalísticas do objeto licitado;
d) A inadimplência da concessionária, com referência aos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não
transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá
onerar o objeto desta licitação.
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9. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
9.1. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e
referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos
não têm nenhum vínculo empregatício com este Regional;
9.2. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Poder Judiciário ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
9.3. Corrigir todas as imperfeições verificadas pela Fiscalização, na execução das atividades, no prazo por esta determinada;
9.4. Efetuar, mensalmente, a contraprestação pactuada da forma e no prazo estipulado
pela Administração;
9.5. Equipar a lanchonete de maneira adequada à prestação dos serviços;
9.6. Dar início ao exercício das atividades na área no prazo máximo de 5 (cinco) dias
corridos contados do recebimento da respectiva ordem de serviço;
9.7. Manter a lanchonete funcionando exclusivamente dentro da área cujo uso é permitido;
9.8. Manter a área e edificações em perfeitas condições de segurança, conservação e
limpeza, arcando com as despesas para tanto necessárias;
9.9. Fornecer, semanalmente, os lanches de acordo com o cardápio apresentado na
proposta, em condições sadias, preparadas fora do Tribunal, com gêneros de primeira
qualidade, ótima apresentação e sabor agradável, dentro das exigências de higiene e
técnicas culinárias;
9.10. Efetuar o transporte dos alimentos em recipientes adequados, devidamente
tampados e isolados, providenciar, por sua conta e risco, a conservação dos mesmos
e, se for o caso, o estoque de alimentos e de material necessários à sua atividade;
9.11. Retirar do local dos serviços, diariamente, lixo resultante de suas atividades, de
acordo com as normas fixadas pelo órgão competente;
9.12. Encerrar, de imediato, qualquer atividade que esteja sendo exercida e que venha
a ser proibida por órgão competente;
9.13. Garantir adequadas condições para todos os empregados que estiverem prestando serviço neste Regional, através de exames de saúde periódicos, utilizando para
a execução dos serviços profissionais devidamente qualificados;
9.14. Manter, por sua exclusiva conta, os funcionários em serviço, devidamente uniformizados, os quais deverão apresentar-se permanentemente limpos e asseados,
quer no aspecto pessoal, quer no vestiário e calçado, substituindo-se imediatamente,
por solicitação do Tribunal, aquele que não preencher esta exigência. Todos os empregados deverão portar cartão de identificação, do qual deverá constar seu nome e função.
9.15. A Concessionária fornecerá uniforme completo aos seus empregados;
9.16. Efetuar supervisão rigorosa do processo de higienização de bandejas, pratos, talheres e demais utensílios, visando à garantia da sanidade microbiológica dos mesmos;
9.17. Apresentar, quando da assinatura do contrato, relação nominal, com respectiva
identificação e qualificação dos empregados que serão utilizados na execução dos serviços. Qualquer eventual substituição, exclusão ou inclusão deverá ser notificada ao
gestor do contrato;
9.18. Manter fixado em local visível o cardápio da lanchonete e tabela de preços de todos os itens encontrados na relação;
9.19. Apresentar ao Concedente, antes do início da execução dos serviços, planilha com
os referenciais dos preços praticados, para efeito de avaliação prévia da compatibilidade dos mesmos com aqueles praticados em estabelecimentos equivalentes.
9.20. Afastar, de imediato, qualquer pessoa a ela vinculada que pratique ato inadequado, bem como descumpra as normas e/ou instruções de que trata este instrumen-
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to;
9.21. Desocupar, de imediato, a área licitada, restituindo-a em perfeitas condições de
uso, quando findo, dissolvido ou rescindido o contrato;
9.22. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;
9.23. Permitir o acesso dos representantes deste Tribunal, sem prévia comunicação,
nos locais de preparo e acondicionamento dos alimentos, sendo para tal exigida apenas a devida identificação do agente (em regra, o gestor do contrato);
9.24. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da Concessionária para outras entidades,
sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
9.25. A inadimplência da Concessionária, com referência aos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não transfere à Administração a responsabilidade por pagamento, nem poderá onerar o objeto
desta licitação.
9.26. A Concessionária obrigar-se-á a pagar os tributos e as contas de serviços públicos que venham a incidir sobre o espaço cedido, tais como energia elétrica, água e
taxa da coleta de lixo, de acordo com a composição constante do item 5 – Tabela de
Preços.
9.27. Obter, junto ao órgão competente, alvará sanitário para funcionamento no prédio sede do TRE/AL.
10. OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
10.1. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do ajuste, inclusive
permitir o livre acesso dos funcionários da Concessionária à dependência enfocada no
subitem 1.1, do objeto;
10.2. Atestar a execução do objeto por meio do gestor do contrato e acompanhar efetivamente a contraprestação da Concessionária, fazendo juntar ao processo os documentos necessários à sua comprovação;
10.3. Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais;
10.4. Emitir ordem de serviço para início das atividades da Concessionária, após a assinatura do contrato;
10.5. Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato.
11. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
11.1. O objeto licitado será acompanhado e fiscalizado por servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL especialmente designado pela autoridade competente, que terá seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuições e responsabilidades definidas na Resolução TRE-AL nº 15.787/2017.
12. DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
12.1. O contrato terá vigência desde sua assinatura até o dia 27 de fevereiro de 2020, data
esta que corresponde ao termo final do contrato de locação do imóvel que serve de sede do
Tribunal, podendo, a critério do TRE/AL, ser prorrogada, na forma estipulada no art. 57, II,
da Lei nº 8.666/93.
12.2. Na hipótese de prorrogação do prazo de vigência, decorridos 12 (doze) meses
da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser reajustado, alcançando a
data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA acumulado no período, a
requerimento do concedente, e caso se verifique hipótese legal que autorize reajustamento.
12.3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a
ser determinado pela legislação então em vigor.
12.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

5
Termo de Referência (0566433)

SEI 0000389-17.2019.6.02.8000 / pg. 374

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contra tar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada do SICAF, ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV
do art. 4º da mesma Lei, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, a licitante que:
a) não celebrar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de
sua proposta;
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
d) não mantiver a proposta;
e) falhar ou fraudar a execução do Contrato; e
f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
13.2. Nos termos do art. 86 e do art. 87, ambos da Lei nº 8.666/1993, pela inexecução
total ou parcial do objeto do Contrato a ser celebrado com o CONCEDENTE poderá este,
garantida a ampla defesa, aplicar à CONCESSIONÁRIA as sanções específicas fixadas a
seguir, além daquelas previstas neste Termo de Referência e no instrumento contratual:
13.2.1. Advertência escrita;
13.2.2. Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigações:
a) Na hipótese da CONCESSIONÁRIA não iniciar a execução do objeto con
tratado no prazo estabelecido, caracterizar-se-á atraso, e será aplicada
multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, até o máximo de 10%
(dez por cento) sobre o valor da Taxa Mensal de Ocupação do Espaço
(Item 5.);
b) O CONCEDENTE a partir do 10º (décimo) dia de atraso poderá recusar o
objeto contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e
não mais a multa diária por atraso, ante a inacumulabilidade da cobrança;
c) Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor total da contratação;
d) Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo es
tabelecido no subitem 14.1.2.b. deste Termo de Referência, as hipóteses em
que a CONCESSIONÁRIA não apresentar situação regular conforme exigên
cias contidas no Edital, no Termo de Referência e no Instrumento Contratu
al;
e) Caso a CONCESSIONÁRIA não atenda aos demais prazos e obrigações
contantes no Edital, neste Termo de Referência e no Contrato, aplicar-se-á
multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, limitada a 10% (dez
por cento) sobre o valor da Taxa Mensal de Ocupação do espaço (Item 5.);
f) A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a
Administração rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em Lei;
13.2.3. Multa por Rescisão;
a) Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor total da contratação;
b) Não deve haver cumulação entre a multa prevista neste artigo e a multa
específica prevista para outra inexecução que enseje em rescisão. Nesta hi
pótese, deve ser aplicada a multa de maior valor;
c) As multas descritas serão cobradas administrativamente, através de Guia de
Recolhimento de Receitas da União – GRU, emitida pela Fiscalização do Contrato
ou descontadas da garantia e, na impossibilidade, judicialmente;
d) Além das penalidades citadas, a CONCESSIONÁRIA ficará sujeita ainda ao
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONCEDENTE,
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bem como será descredenciada do SICAF e, se submeterá ainda, no que
couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei 8.666/1993;
e) As penalidades aplicadas à CONCESSIONÁRIA serão registradas no SICAF;
f) A CONCESSIONÁRIA não incorrerá em multa durante as prorrogações
compensatórias expressamente concedidas pelo CONCEDENTE, em virtude de
caso fortuito, força maior ou de impedimento ocasionado pela Administração.
13.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará à Conceionária o contraditório e a ampla defesa,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
14. DA RESCISÃO
14.1. A inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de Referência enseja a sua
rescisão, conforme disposto nos artigos 77, 78, incisos I a VIII, XII e XVII, artigo 79, incisos e
parágrafos, e artigo 80, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.666/1993. Os casos de rescisão
serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla
defesa, e, ainda:
14.2. A rescisão deste instrumento poderá ser:
14.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONCEDENTE nos casos
enumerados nos incisos I a VIII, XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/1993;
14.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja
conveniência para o CONCEDENTE;
14.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria
14.3. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de ato escrito e fundamentado da
autoridade competente;
14.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei nº
8.666/1993 sem que haja culpa da CONCESSIONÁRIA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos
pela execução deste instrumento até data de rescisão.
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ANEXO I-A
SUGESTÃO DO CARDÁPIO LANCHONETE

Itens sugeridos para disponibilização nos balcões:
1. Sucos de polpa;
2. Sucos prontos de caixinha;
3. Refrigerantes;
4. Salada de frutas (pré-preparada);
5. Salgados de forno (coxinha, pastel, folhado, etc);
6. Sanduíche natural;
7. Sanduíche misto quente;
8. Torta salgada;
9. Bolos de café;
10. Bolos com cobertura;
11. Almoço em porção individual congelada;
12. Açaí na tigela;
13. Tapioca;
14. Docinhos (brigadeiro / surpresa de uva);
15. Frutas in natura;
16. Água de Coco;
17. Sopas;
18. Pão de queijo (tradicional e mineiro);
19. Saladas para almoço.
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Maceió, 11 de abril de 2019.

Mário Jorge Uchôa Souza Filho
Assessor de Planejamento e
Gestão Gabinete da Secretaria
de Administração

De acordo.
Aprovo o TR colacionado.

Maceió, 11 de abril de 2019.

JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA
Secretário de Administração

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO, Assessor(a) de Gabinete, em 11/04/2019, às 17:13,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Secretário de Administração, em 11/04/2019, às 17:22,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0528322 e o código CRC
C2AD2C0D.
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ANEXO II
Pregão Eletrônico nº XX/2019
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax
E-mail
Site internet
Dados do Representante da Empresa:
Nome
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?
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ANEXO III
Contrato nº XX/2019

MINUTA
Contrato de concessão onerosa de uso
de espaço público para exploração
comercial de restaurante e lanchonete,
entre o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, em nome da União, e a
empresa _______.
Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de
Direito Público Interno - situado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 – Farol,
Maceió/AL, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato
representado por seu neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado,
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no
CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, e a
empresa _______________________, situada em ________________, inscrita no CNPJ/
MF sob o n° _____________________, daqui por diante denominada
CONCESSIONÁRIA, neste ato representada por _________________, portador do
RG nº ______________, inscrito no CPF sob o n° _________________, residente em
__________________, resolvem celebrar o presente Contrato de concessão
onerosa de uso de espaço público para exploração comercial de restaurante e
lanchonete, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Este contrato tem por objeto concessão onerosa de uso de espaço e
mobiliário público para exploração comercial de restaurante e lanchonete,
localizado no Edifício Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/
AL (A = 22,00m2).
PARÁGRAFO ÚNICO - O mobiliário e os equipamentos a serem
instalados consistem em: Porta de vidro temperado; Balcão de
atendimento; Painel; Rodapé; Porta de giro em duas folhas; Armário
Superior; Armário Inferior; Prateleira; Persiana horizontal; 02(duas)
unidades de peças de espelhos; Ar-condicionado de 18.000 Btus;
Computador; Depurador de ar; Fogão;
Microondas; Freezer vertical;
Geladeira; Lâmpadas; Liquidificador; e, TV.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Termo de Referência (0566433)

SEI 0000389-17.2019.6.02.8000 / pg. 380

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Este contrato será regido pelos mandamentos da Lei Federal nº
8.666/93 e regulamentações.
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos
de direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as
disposições das Leis nº 10.520/02, 8.078/90, do Decreto nº 5.450/05, os
princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem,
como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de
15/02/2017, disponível no site www.tre-al.jus.br. Devendo-se observar, ainda,
o Código de Ética do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (Resolução
15.559/2014).
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
A concessionária pagará pela utilização da dependência e bens
objeto deste contrato a Taxa Mensal de Ocupação do Espaço no valor de R$
xxx, perfazendo o valor total da contratação, considerando o prazo de
vigência do contrato, R$ xxx.
CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA O FORNECIMENTO DE
LANCHES
O fornecimento dos lanches deverá ser efetuado de segunda a
sexta-feira no horário de 11h às 19h (segunda-feira a quinta-feira) e de 6h
às 14h (sexta-feira).
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A critério da Administração do Tribunal, o horário
de atendimento poderá ser alterado, a fim de atender os casos excepcionais.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O cardápio para os lanches constantes no anexo IA do Edital, poderá sofrer alterações levando-se em conta o comportamento dos usuários, frente à alimentação servida.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Não será permitida a venda ou exposição de bebidas alcoólicas na lanchonete, sob pena de rescisão imediata do contrato.
PARÁGRAFO QUARTO - A concessionária receberá as instalações, a partir
da
assinatura deste instrumento, após serem as mesmas vistoriadas
pelas partes interessadas.
PARÁGRAFO QUINTO - A contratada deverá realizar vistoria no mobiliário
instalado no ambiente, com declaração de seu recebimento e posterior
devolução quando do encerramento do contrato, cujo documento passará
a integrar este instrumento contratual.
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
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A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação,
através de Guia de Recolhimento de Receitas da União - GRU, devendo apre sentar os comprovantes de recolhimento das GRU’s em até 05 (cinco) dias
úteis após sua quitação, ao Gestor do contrato para adoção das providências
necessárias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A Concessionária deverá efetuar também o pagamento dos valores relativos ao consumo de energia e água/esgoto, através
de Guia de Recolhimento de Receitas da União - GRU, devendo apresentar os
comprovantes de recolhimento das GRU’s em até 05 (cinco) dias úteis após
sua quitação, ao Gestor do contrato para adoção das providências necessárias.
PARÁGRAFO SEGUNDO - No primeiro e no último mês de vigência contratual,
os valores da contraprestação serão rateados com base na razão entre o número de dias de vigência do presente contrato e o número de dias existentes
no respectivo mês.
PARÁGRAFO TERCEIRO - 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 a concessionária 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%
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
São obrigações da CONCESSIONÁRIA:
Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de
seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados
por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com este Regional;
b)
Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar
ao Poder Judiciário ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de oua)
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tras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
c)
Corrigir todas as imperfeições verificadas pela Fiscalização, na
execução das atividades, no prazo por esta determinada;
d)
Efetuar, mensalmente, a contraprestação pactuada da forma e no
prazo estipulado pela Administração;
e)
Equipar a lanchonete de maneira adequada à prestação dos serviços;
f)
Dar início ao exercício das atividades na área no prazo máximo de
30 (trinta) dias corridos contados da assinatura do contrato;
g)
Manter a lanchonete funcionando exclusivamente dentro da área
cujo uso é permitido;
h)
Manter a área e edificações em perfeitas condições de segurança,
conservação e limpeza, arcando com as despesas para tanto necessárias;
i)
Fornecer, semanalmente, os lanches de acordo com o cardápio
apresentados na proposta, em condições sadias, preparadas fora do
Tribunal, com gêneros de primeira qualidade, ótima apresentação e
sabor agradável, dentro das exigências de higiene e técnicas culinárias;
j)
Efetuar o transporte dos alimentos em recipientes adequados, devidamente tampados e isolados, providenciar, por sua conta e risco, a
conservação dos mesmos e, se for o caso, o estoque de alimentos e
de material necessários à sua atividade;
k)
Retirar do local dos serviços, diariamente, lixo resultante de suas
atividades, de acordo com as normas fixadas pelo órgão competente;
l)
Encerrar, de imediato, qualquer atividade que esteja sendo exercida e que venha a ser proibida por órgão competente;
m) Garantir adequadas condições para todos os empregados que estiverem prestando serviço neste Regional, através de exames de saúde periódicos, utilizando para a execução dos serviços profissionais
devidamente qualificados;
n)
Manter, por sua exclusiva conta, os funcionários em serviço, devidamente uniformizados, os quais deverão apresentar-se permanentemente limpos e asseados, quer no aspecto pessoal, quer no vestiário
e calçado, substituindo-se imediatamente, por solicitação do Tribunal,
aquele que não preencher esta exigência. Todos os empregados deverão portar cartão de identificação, do qual deverá constar seu nome e
função.
o)
Efetuar supervisão rigorosa do processo de higienização de bandejas, pratos, talheres e demais utensílios, visando à garantia da sanidade microbiológica dos mesmos;
p)
Apresentar, quando da assinatura do contrato, relação nominal,
com respectiva identificação e qualificação dos empregados que serão
utilizados na execução dos serviços. Qualquer eventual substituição,
exclusão ou inclusão deverá ser notificada ao gestor do contrato;
q)
Manter fixado em local visível o cardápio da lanchonete e tabela
de preços de todos os itens encontrados na relação;
r)
Afastar, de imediato, qualquer pessoa a ela vinculada que prati-
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que ato inadequado, bem como descumpra as normas e/ou instruções
de que trata este instrumento;
s)
Desocupar, de imediato, a área licitada, restituindo-a em perfeitas
condições de uso, quando findo, dissolvido ou rescindido o contrato;
t)
Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;
Permitir o acesso dos representantes deste Tribunal, sem prévia
comunicação, nos locais de preparo e acondicionamento dos alimentos, sendo para tal exigida apenas a devida identificação do agente
(em regra, o gestor do contrato);
v)
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL não aceitará,
sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da Concessionária para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
w) A inadimplência da Concessionária, com referência aos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não transfere à Administração a responsabilidade
por pagamento, nem poderá onerar o objeto desta licitação.
x)
A Concessionária fornecerá uniforme completo aos seus empregados, mantendo-os permanentemente limpos e asseados, tanto no aspecto físico dos funcionários, como no que diz respeito a vestuário e
calçado, substituindo imediatamente, por solicitação do Tribunal,
aquele que não preencher essa exigência.
y)
A Concessionária obrigar-se-á a pagar os tributos e as contas de
serviços públicos que venham a incidir sobre o espaço cedido, tais
como energia elétrica, água e taxa da coleta de lixo. Considerando
que não é possível a instalação de medidores individuais para aferir o
consumo de energia elétrica e de água potável do espaço cedido, o
valor a ser cobrado para tais despesas será por estimativa, com base
nos seguintes critérios:
y.1) O valor equivalente ao consumo de energia elétrica, Sede
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, foi estimado em R$
291,03 (duzentos e noventa e um reais e três centavos) mediante estudo feito pela Seção de Manutenção e Reparos e pela
Seção de Gestão de Contratos e equivale à 399 kWh/mês;
y.2) O valor equivalente ao consumo de água potável, Sede
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, foi estimado em R$
4,75 (quatro reais e setenta e cinco centavos) mediante estudo feito pela Seção de Manutenção e Reparos e equivale a
250,00 L/dia;
y.2) Havendo cobrança de taxa de coleta de lixo pelo Município de Maceió, a Concessionária terá a obrigação de pagar a
quantia proporcional à área efetivamente ocupada, com valor
estimado em R$ 6,34 (seis reais e trinta e quatro centavos)
mediante estudo feito pela Seção de Gestão de Contratos.
z)
Obter, junto ao órgão competente, alvará sanitário para funcionamento no prédio sede do TRE/AL;
aa) Fazer uso consciente de energia elétrica e água;
u)
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bb) Usar material de limpeza e outros materiais químicos necessários, que

estejam aprovados pelo órgão governamental competente, e que não causem danos às pessoas, bem como aos revestimentos, pisos, instalações, e
redes de água e esgoto, zelando inclusive pelo conforto olfativo dos servidores e transeuntes;
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não será permitida a subcontratação, no todo ou em
parte, do objeto deste certame licitatório.
PARÁGRAFO SEGUNDO - À Concessionária caberá, ainda:
a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e
obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão nenhum vínculo empregatício com este Regional;
b) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços;
c) Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências, obrigações e encargos necessários ao cumprimento das imposições legais
inerentes ao exercício das atividades finalísticas do objeto licitado.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A inadimplência da concessionária, com referência
aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes
da execução do contrato, não transfere à Administração a responsabilidade
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto desta contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
O Concedente se obriga a:
a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do
ajuste, inclusive permitir o livre acesso dos funcionários da Concessionária à dependência localizada no edifício sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas;
b) Atestar a execução do objeto por meio do gestor do contrato e
acompanhar efetivamente a contraprestação da Concessionária, fazendo juntar ao processo os documentos necessários à sua comprovação;
c) Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde
que atendidas as obrigações contratuais;
d) Emitir ordem de serviço para início das atividades da Concessioná-
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ria, após a assinatura do contrato;
e) Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
A vigência deste contrato será de 12 (doze) meses, contados a
partir de sua assinatura, podendo, a critério do TRE/AL, ser prorrogado, mediante aditivo.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A vigência deste contrato ficará condicionada a vigência do contrato de aluguel do edifício onde funciona a sede deste Tribunal.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura
do contrato, o seu valor poderá ser reajustado, alcançando a data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA acumulado no período, a requerimento do concedente, e caso se verifique hipótese legal que autorize
reajustamento.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será
adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então
em vigor.
PARÁGRAFO QUARTO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice
substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A CONSSECIONÁRIA que dentro do prazo de validade de sua
proposta, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de
licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de
até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das demais
cominações legais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial a concessionária
ficará sujeita às sanções administrativas previstas nas Leis nº 10.520/2002 e
8.666/93, a serem aplicadas pela autoridade competente do TRE/AL, conforme
a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do
ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das cabíveis
cominações legais.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de
impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser
aplicadas à concessionária juntamente as multas convencionais e de mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº
8.666/93, pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa e resguardados os procedimentos legais pertinentes, aplicar as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pela União;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração Pública.
PARÁGRAFO QUARTO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” acima
(parágrafo terceiro) poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção
de multa.
PARÁGRAFO QUINTO - A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das normas de licitação ou dos contratos celebrados.
PARÁGRAFO SEXTO A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade competente, nos seguintes percentuais e hipóteses:
a) 5% (cinco por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos
de fraude fiscal, apresentação de documento falso, emissão de declaração falsa e comportamento inidôneo;
b) 2% (dois por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos
de retardamento da execução do objeto do contrato e falha ou fraude
na execução do contrato;
c) 1% (um por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos de
não assinatura do contrato no prazo estabelecido, não entrega da documentação exigida no certame e não manutenção da proposta.
PARÁGRAFO SÉTIMONa aplicação das penalidades previstas nesta
cláusula a autoridade competente poderá se valer dos princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do
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interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos
comprovados.
PARÁGRAFO OITAVO A concessionária, quando não puder cumprir os
prazos estipulados para o fornecimento dos materiais, 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.
PARÁGRAFO NONO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na
forma do art. 109 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO DEZ - Se a concessionária não recolher o valor da multa que lhe
for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para
o pagamento, a importância será ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86
e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5%
(meio por cento) ao mês.
PARÁGRAFO ONZE – O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta à concessionária.
PARÁGRAFO DOZE –
No caso de aplicação de penalidade em que a
concessionária 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.
PARÁGRAFO TREZE - 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.
PARÁGRAFO CARTORZE – O período de atraso será contado em dias corridos.
PARÁGRAFO QUINZE – Fica estabelecido que os casos omissos serão
resolvidos entre as partes, respeitados o objeto do presente contrato, a
legislação e demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº
8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente,
os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
PARÁGRAO DEZESSEIS – Os atos administrativos de aplicação das sanções,
com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO
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Este Contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente em virtude
dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o
objeto do mesmo.
CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES
Este Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA DOZE - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO E À
PROPOSTA COMERCIAL DA CONCESSIONÁRIA
Este contrato vincula-se, integralmente, em todos os seus termos,
às condições e especificações do Pregão Eletrônico TRE/AL nº XX/2019, e dos
seus anexos, e à proposta comercial da Concessionária evento SEI nº XXXX no
Processo SEI nº 0000389-17.2019.6.02.8000.
CLÁUSULA TREZE - DA PUBLICAÇÃO
O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da
União, na forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA CATORZE - DO FORO
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do
Estado de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o
presente contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado
pelas partes abaixo:
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Pela Empresa
Representante da empresa
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA (FACULTATIVA)

Eu,

(Representante Legal
devidamente
qualificado)
da
empresa
, DECLARO, para os devidos fins, que
visitei o local onde será executado o objeto do Pregão nº xxx/2019, tendo tomado
conhecimento de todas as peculiaridades e características do local, inclusive, das
possíveis dificuldades que possam onerar futuramente nossa empresa na execução do
mesmo.

XXXXXXXXX, XX de
XXXXXXX de XXXX.

NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)

CPF nº:
RG nº:
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA (OBRIGATÓRIA
SE NÃO REALIZAR A VISITA)

Eu,
devidamente qualificado) da empresa

(Representante

Legal

, DECLARO, para os devidos fins, que NÃO
visitei o local onde será realizado o objeto do Pregão nº xxx/2019, por
opção própria, assumindo, assim, que tenho total conhecimento acerca da
estrutura física do local, e CONCORDO com todas as condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e
qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em
virtude da omissão na verificação das condições do local de execução do
objeto do certame.

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX.

NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)

CPF nº:
RG nº:
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de julho de 2019.

À Diretoria-Geral
Senhor Diretor,
Em
atenção
ao
Despacho
AJ-DG 0559720,
apresento-lhe o novo termo de referência, doc. SEI 0567505,
com os ajustes constantes do documento que segue anexo
(0567494), em que são assinaladas, com riscos e destaques
amarelos, respectivamente as aletrações e acréscimos
considerando a versão que serve de anexo à minuta do edital
(0559704).
Deve-se assinalar que, considerando a autoria do
documento neste Gabinete, ponderamos que a aprovação seja
suprida quando da autorização para a abertura do certame,
pela autoridade competente.
De todo modo, como se trata de documento
alterado em face de recomendações da Assessoria Jurídica,
peço-lhe vênia para que o texto seja submetido à nova
avaliação.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/07/2019, às 15:02, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. Constitui objeto da licitação a concessão onerosa de uso de espaço público para explora
ção comercial de restaurante e lanchonete, localizado no Edifício Sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas – TRE/AL (A = 22,00m2).
1.1. Concessão onerosa de uso de bem púbico, em caráter precário, de área, instalações e
para exploração dos serviços de lanchonete, localizada no 13º andar no Edifício Sede do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, objetivando a comercialização de refei
ções e lanches aos magistrados, servidores, visitantes e jurisdicionados, nos termos e
condições do presente Termo de Referência.
1.2. A área destinada à exploração comercial é de 22,00m2.
1.3. O mobiliário consiste em: Balcão de atendimento; Painel; Rodapé; Porta de giro em
duas folhas; Armário Superior; Armário Inferior; Prateleira; Persiana horizontal; 02(duas)
unidades de peças de espelhos; Ar-condicionado de 18.000 Btus;
2. OBJETIVO
2.1. Buscar uma melhor qualidade no serviço de alimentação, disponibilizando lanchonete
aos magistrados, servidores e usuários deste Regional;
2.2. Atender às exigências legais em vigor no que se refere à concessão de uso de área e
a devida contra prestação;
2.3. O público-alvo desta licitação consiste, potencialmente, em 197 (cento e noventa e
sete) servidores lotados na sede do Tribunal, magistrados e demais usuários que se
utilizem dos serviços prestados por este Órgão (visitantes e jurisdicionados);
a) Em estudo realizado pela área de gestão de pessoas, entre os servidores lotados neste Tribunal, foi levantado o número de 96 (noventa e
seis) potenciais usuários;
b) Os números indicados nos itens 2.3 e 2.3(a) não vinculam, em qualquer hipótese, a prestação do serviço, tampouco constitui obrigação do
cessionário de garantir público mínimo para uso da lanchonete.
2.4. Estarão aptos a apresentar propostas para a prestação de serviços quaisquer interessados, cujo ramo de atividade guarde pertinência e compatibilidade em características,
quantidades e prazos com o objeto constante deste Termo de Referência, bem assim
que atendam às exigências ora estipuladas.
3. HABILITAÇÃO
3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de regularidade junto à Fazenda Federal – Certidão Conjunta Negativa de
Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil;
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: CND - Certidão Negativa de
Débito, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou pela Secretaria
da Receita Federal;
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
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Certidão de Regularidade de FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Art. 3º da Lei nº
12.440, de 7 de julho de 2011 (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas); e
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou
sede da licitante.
3.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) A empresa deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) de forma satisfatória o desempenho de atividades com características compatíveis com o objeto
deste edital;
b) É facultada às empresas proponentes realizar vistoria nas instalações dos locais
onde os serviços serão executados;
c) O licitante que optar por realizar a visita técnica, acompanhado por servidor designado para esse fim, nos termos do modelo do Anexo IV, deverá efetuar o agendamento previamente junto à Seção de Manutenção e Reparos, por meio do telefone (82) 2122-7797 (SMR);
d) Para a vistoria, o licitante, ou seu representante, deverá estar devidamente identificado;
e) Caso o licitante opte por não realizar a vistoria , deverá apresentar declaração
que não efetuou a visita técnica, mas que concorda com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e, ainda, que assume toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na
verificação das condições do local de execução do objeto da presente licitação,
conforme modelo constante no Anexo V.
3.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida
pelo distribuidor da sede da licitante.
3.5. OUTROS DOCUMENTOS
a) Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a inexistência de vínculo dos membros da concessionária com este Tribunal, que evidencie a prática de nepotismo, conforme atesta o art. 2º, V, e art. 3º da Resolução
7/2005 e/ou art. 4º da Resolução 156/2012, ambas do CNJ;
b) Declaração em que ateste cumprir o prescrito no art. 27, V, da Lei nº 8.666/93;
c) Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a inexistência de fato superveniente que impeça a celebração pela Administração, nos
termos do art. 32, §2º da Lei nº 8.666/93;
d) Alvará Sanitário.
3.6. A DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ:
a) Estar em nome da licitante;
b) Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente. Nos
casos omissos, o(a) pregoeiro(a) considerará como prazo de validade o de 60
(sessenta) dias, contados da data de expedição do respectivo documento, exceto
a Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União, ambas com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo
com o art. 2º, do Decreto nº 6.106/2007;
c) Referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal dispositivo não é
válido para a Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária,
bem como a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais.
4. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS
4.1. O fornecimento dos lanches deverá ser efetuado de segunda a sexta-feira no horário de 11h às 19h (segunda-feira a quinta-feira) e de 6h às 14h (sexta-feira).
4.2. A critério da Administração do Tribunal, o horário de atendimento poderá ser alterado, a fim de atender os casos excepcionais.
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4.3. O cardápio para os lanches constantes no anexo I-A, poderá sofrer alterações levando-se em conta o comportamento dos usuários, frente à alimentação servida.
4.4. Não será permitida a venda ou exposição de bebidas alcoólicas na lanchonete, sob
pena de rescisão imediata do contrato.
4.5. A licitante vencedora receberá as instalações juntamente com o mobiliário,
mediante contrato de concessão de uso, após serem as mesmas vistoriadas pelas
partes interessadas e atestada, em termo específico, a adequação das instalações
à exploração comercial objeto deste instrumento.
5. TABELA DE PREÇOS:
ITEM LOCAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGO01
AS - SEDE

ÁREA
13º Andar 22,00m²

VALOR MÍNIMO ESTIMADO
R$ 1.208,96 (mil duzentos e oito reais e noventa e seis centavos).

5.1. O valor mínimo estimado é composto por:
a) O valor de R$ 906,84 (novecentos e seis reais e oitenta centavos), que corresponde à remuneração pelo uso do espaço, valor este obtido a partir da avaliação
do imóvel proporcional à área objeto da cessão.
b) O valor equivalente ao consumo de energia elétrica, Sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, foi estimado em R$ 291,03 (duzentos e noventa e um reais e
três centavos) mediante estudo feito pela Seção de Manutenção e Reparos e pela
Seção de Gestão de Contratos e equivale à 399 kWh/mês;
c) O valor equivalente ao consumo de água potável, estimado em R$ 4,75 (quatro
reais e setenta e cinco centavos), equivalente a 250,00 L/dia;
d) O valor da taxa de coleta de lixo, proporcional à área efetivamente ocupada,
com valor estimado em R$ 6,34 (seis reais e trinta e quatro centavos).
6. MODALIDADE DE LICITAÇÃO
6.1. Os serviços do objeto deste certame serão contratados através da modalidade licitatória Pregão, tipo maior lance, instituída pela Lei nº 10.520/2002.
7. DO PAGAMENTO
7.1. A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação, através de
Guia de Recolhimento de Receitas da União - GRU, devendo apresentar os comprovantes de recolhimento das GRU’s em até 05 (cinco) dias úteis após sua quitação, ao
Gestor do contrato para adoção das providências necessárias.
7.2. No primeiro e no último mês de vigência contratual, os valores da contraprestação serão rateados com base na razão entre o número de dias de vigência do presente contrato e o número de dias existentes no respectivo mês.
8. ENCARGOS SOCIAIS
8.1. À Concessionária caberá, ainda:
a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldálos na época própria, vez que os seus funcionários não manterão nenhum vínculo
empregatício com este Regional.
b) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços;
c) Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências, obrigações e encargos necessários ao cumprimento das imposições legais inerentes ao exercício
das atividades finalísticas do objeto licitado;
d) A inadimplência da concessionária, com referência aos encargos trabalhistas,
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previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não
transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá
onerar o objeto desta licitação.
9. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
9.1. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e
referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos
não têm nenhum vínculo empregatício com este Regional;
9.2. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Poder Judiciário ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
9.3. Corrigir todas as imperfeições verificadas pela Fiscalização, na execução das atividades, no prazo por esta determinada;
9.4. Efetuar, mensalmente, a contraprestação pactuada da forma e no prazo estipulado
pela Administração;
9.5. Equipar a lanchonete de maneira adequada à prestação dos serviços;
9.6. Dar início ao exercício das atividades na área no prazo máximo de 5 (cinco) dias
corridos contados do recebimento da respectiva ordem de serviço;
9.7. Manter a lanchonete funcionando exclusivamente dentro da área cujo uso é permitido;
9.8. Manter a área e edificações em perfeitas condições de segurança, conservação e
limpeza, arcando com as despesas para tanto necessárias;
9.9. Fornecer, semanalmente, os lanches de acordo com o cardápio apresentado na
proposta, em condições sadias, preparadas fora do Tribunal, com gêneros de primeira
qualidade, ótima apresentação e sabor agradável, dentro das exigências de higiene e
técnicas culinárias;
9.10. Efetuar o transporte dos alimentos em recipientes adequados, devidamente
tampados e isolados, providenciar, por sua conta e risco, a conservação dos mesmos
e, se for o caso, o estoque de alimentos e de material necessários à sua atividade;
9.11. Retirar do local dos serviços, diariamente, lixo resultante de suas atividades, de
acordo com as normas fixadas pelo órgão competente;
9.12. Encerrar, de imediato, qualquer atividade que esteja sendo exercida e que venha
a ser proibida por órgão competente;
9.13. Garantir adequadas condições para todos os empregados que estiverem prestando serviço neste Regional, através de exames de saúde periódicos, utilizando para
a execução dos serviços profissionais devidamente qualificados;
9.14. Manter, por sua exclusiva conta, os funcionários em serviço, devidamente uniformizados, os quais deverão apresentar-se permanentemente limpos e asseados,
quer no aspecto pessoal, quer no vestiário e calçado, substituindo-se imediatamente,
por solicitação do Tribunal, aquele que não preencher esta exigência. Todos os empregados deverão portar cartão de identificação, do qual deverá constar seu nome e função.
9.15. A Concessionária fornecerá uniforme completo aos seus empregados;
9.16. Efetuar supervisão rigorosa do processo de higienização de bandejas, pratos, talheres e demais utensílios, visando à garantia da sanidade microbiológica dos mesmos;
9.17. Apresentar, quando da assinatura do contrato, relação nominal, com respectiva
identificação e qualificação dos empregados que serão utilizados na execução dos serviços. Qualquer eventual substituição, exclusão ou inclusão deverá ser notificada ao
gestor do contrato;
9.18. Manter fixado em local visível o cardápio da lanchonete e tabela de preços de todos os itens encontrados na relação;
9.19. Apresentar ao Concedente, antes do início da execução dos serviços, planilha com
os referenciais dos preços praticados, para efeito de avaliação prévia da compatibilida-
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de dos mesmos com aqueles praticados em estabelecimentos equivalentes.
9.20. Afastar, de imediato, qualquer pessoa a ela vinculada que pratique ato inadequado, bem como descumpra as normas e/ou instruções de que trata este instrumento;
9.21. Desocupar, de imediato, a área licitada, restituindo-a em perfeitas condições de
uso, quando findo, dissolvido ou rescindido o contrato;
9.22. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;
9.23. Permitir o acesso dos representantes deste Tribunal, sem prévia comunicação,
nos locais de preparo e acondicionamento dos alimentos, sendo para tal exigida apenas a devida identificação do agente (em regra, o gestor do contrato);
9.24. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da Concessionária para outras entidades,
sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
9.25. A inadimplência da Concessionária, com referência aos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não transfere à Administração a responsabilidade por pagamento, nem poderá onerar o objeto
desta licitação.
9.26. A Concessionária obrigar-se-á a pagar os tributos e as contas de serviços públicos que venham a incidir sobre o espaço cedido, tais como energia elétrica, água e
taxa da coleta de lixo, de acordo com a composição constante do item 5 – Tabela de
Preços.
9.27. Obter, junto ao órgão competente, alvará sanitário para funcionamento no prédio sede do TRE/AL.
10. OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
10.1. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do ajuste, inclusive
permitir o livre acesso dos funcionários da Concessionária à dependência enfocada no
subitem 1.1, do objeto;
10.2. Atestar a execução do objeto por meio do gestor do contrato e acompanhar efetivamente a contraprestação da Concessionária, fazendo juntar ao processo os documentos necessários à sua comprovação;
10.3. Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais;
10.4. Emitir ordem de serviço para início das atividades da Concessionária, após a assinatura do contrato;
10.5. Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato.
11. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
11.1. O objeto licitado será acompanhado e fiscalizado por servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL especialmente designado pela autoridade competente, que terá seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuições e responsabilidades definidas na Resolução TRE-AL nº 15.787/2017.
12. DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
12.1. A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura,
podendo, a critério do TRE/AL, ser prorrogado, mediante aditivo.
12.2. Decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser
reajustado, alcançando a data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA acu
mulado no período, a requerimento do concedente, e caso se verifique hipótese legal que
autorize reajustamento.
12.1. O contrato terá vigência desde sua assinatura até o dia 27 de fevereiro de 2020, data
esta que corresponde ao termo final do contrato de locação do imóvel que serve de sede do
Tribunal, podendo, a critério do TRE/AL, ser prorrogada, na forma estipulada no art. 57, II,
da Lei nº 8.666/93.
12.2. Na hipótese de prorrogação do prazo de vigência, decorridos 12 (doze) meses
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da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser reajustado, alcançando a
data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA acumulado no período, a
requerimento do concedente, e caso se verifique hipótese legal que autorize reajustamento.
12.3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a
ser determinado pela legislação então em vigor.
12.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
1. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar com a
União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada do SICAF, ou dos siste
mas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da mesma Lei,
pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais
penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, a licitante que:
1. não celebrar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta;
2. deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
3. ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
4. não mantiver a proposta;
5. falhar ou fraudar a execução do Contrato; e
6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
2. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa e resguardados os procedimentos
legais pertinentes, aplicar as seguintes sanções:
1. advertência;
2. multa;
3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar
com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Socie
dades de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente
pela União
4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
3. As sanções previstas nos subitens 13.2.1, 13.2.3 e 13.2.4 deste instrumento poderão ser
aplicadas cumulativamente com a sanção de multa.
4. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento das nor
mas de licitação ou dos contratos celebrados.
5. A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade competente,
nos seguintes percentuais e hipóteses:
1. 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, pelo atraso, na entrega de mate
rial ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadim
plente, até o limite de 9,9%, correspondentes a até 30 (trinta) dias de atraso;
2. 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia, pelo atraso na entrega de
material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o
valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional e a critério do ór
gão ou entidade interessada, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;
3. 5% (cinco por cento) por descumprimento do prazo de entrega, calculados sobre o
valor total do contrato, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II do art.
5º do supracitado Decreto;
4. 15% (quinze por cento) pela recusa injustificada em assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, em entregar total ou parcialmente o
material ou em concluir o serviço, calculados sobre o valor correspondente à parte
inadimplente;
5. 15% (quinze por cento) pela rescisão da avença, calculados sobre o valor total do
contrato; e
6. 20% (vinte por cento) pelo não cumprimento de qualquer cláusula do contrato, ex
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ceto quanto ao prazo de entrega, calculados sobre o valor total do contrato.
6. A multa apenas será executada após regular processo administrativo, facultada a defesa
prévia da licitante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação.
7. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia se
guinte ao do vencimento do prazo de entrega de material ou execução de serviços, se dia de
expediente normal no órgão ou entidade interessada, ou do primeiro dia útil seguinte.
8. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo
que assegurará à Conceionária o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimen
to previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 14. GENERALIDADES 1. O CNPJ do Tribunal Regional Elei
toral de Alagoas – TRE/AL é 06.015.041/0001-38
13.1. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contra tar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada do SICAF, ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV
do art. 4º da mesma Lei, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, a licitante que:
a) não celebrar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de
sua proposta;
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
d) não mantiver a proposta;
e) falhar ou fraudar a execução do Contrato; e
f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
13.2. Nos termos do art. 86 e do art. 87, ambos da Lei nº 8.666/1993, pela inexecução
total ou parcial do objeto do Contrato a ser celebrado com o CONCEDENTE poderá este,
garantida a ampla defesa, aplicar à CONCESSIONÁRIA as sanções específicas fixadas a
seguir, além daquelas previstas neste Termo de Referência e no instrumento contratual:
13.2.1. Advertência escrita;
13.2.2. Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigações:
a) Na hipótese da CONCESSIONÁRIA não iniciar a execução do objeto con
tratado no prazo estabelecido, caracterizar-se-á atraso, e será aplicada
multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, até o máximo de 10%
(dez por cento) sobre o valor da Taxa Mensal de Ocupação do Espaço
(Item 5.);
b) O CONCEDENTE a partir do 10º (décimo) dia de atraso poderá recusar o
objeto contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e
não mais a multa diária por atraso, ante a inacumulabilidade da cobrança;
c) Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor total da contratação;
d) Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo es
tabelecido no subitem 14.1.2.b. deste Termo de Referência, as hipóteses em
que a CONCESSIONÁRIA não apresentar situação regular conforme exigên
cias contidas no Edital, no Termo de Referência e no Instrumento Contratu
al;
e) Caso a CONCESSIONÁRIA não atenda aos demais prazos e obrigações
contantes no Edital, neste Termo de Referência e no Contrato, aplicar-se-á
multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, limitada a 10% (dez
por cento) sobre o valor da Taxa Mensal de Ocupação do espaço (Item 5.);
f) A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a
Administração rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em Lei;
13.2.3. Multa por Rescisão;
a) Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor total da contratação;
b) Não deve haver cumulação entre a multa prevista neste artigo e a multa
específica prevista para outra inexecução que enseje em rescisão. Nesta hi
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pótese, deve ser aplicada a multa de maior valor;
c) As multas descritas serão cobradas administrativamente, através de Guia de
Recolhimento de Receitas da União – GRU, emitida pela Fiscalização do Contrato
ou descontadas da garantia e, na impossibilidade, judicialmente;
d) Além das penalidades citadas, a CONCESSIONÁRIA ficará sujeita ainda ao
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONCEDENTE,
bem como será descredenciada do SICAF e, se submeterá ainda, no que
couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei 8.666/1993;
e) As penalidades aplicadas à CONCESSIONÁRIA serão registradas no SICAF;
f) A CONCESSIONÁRIA não incorrerá em multa durante as prorrogações
compensatórias expressamente concedidas pelo CONCEDENTE, em virtude de
caso fortuito, força maior ou de impedimento ocasionado pela Administração.
13.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará à Conceionária o contraditório e a ampla defesa,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
14. DA RESCISÃO
14.1. A inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de Referência enseja a sua
rescisão, conforme disposto nos artigos 77, 78, incisos I a VIII, XII e XVII, artigo 79, incisos e
parágrafos, e artigo 80, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.666/1993. Os casos de rescisão
serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla
defesa, e, ainda:
14.2. A rescisão deste instrumento poderá ser:
14.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONCEDENTE nos casos
enumerados nos incisos I a VIII, XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/1993;
14.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja
conveniência para o CONCEDENTE;
14.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria
14.3. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de ato escrito e fundamentado da
autoridade competente;
14.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei nº
8.666/1993 sem que haja culpa da CONCESSIONÁRIA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos
pela execução deste instrumento até data de rescisão.
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ANEXO
SUGESTÃO DO CARDÁPIO LANCHONETE

Itens sugeridos para disponibilização nos balcões:
1. Sucos de polpa;
2. Sucos prontos de caixinha;
3. Refrigerantes;
4. Salada de frutas (pré-preparada);
5. Salgados de forno (coxinha, pastel, folhado, etc);
6. Sanduíche natural;
7. Sanduíche misto quente;
8. Torta salgada;
9. Bolos de café;
10. Bolos com cobertura;
11. Almoço em porção individual congelada;
12. Açaí na tigela;
13. Tapioca;
14. Docinhos (brigadeiro / surpresa de uva);
15. Frutas in natura;
16. Água de Coco;
17. Sopas;
18. Pão de queijo (tradicional e mineiro);
19. Saladas para almoço.
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. Concessão onerosa de uso de bem púbico, em caráter precário, de área, instalações e
para exploração dos serviços de lanchonete, localizada no 13º andar no Edifício Sede do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, objetivando a comercialização de refei
ções e lanches aos magistrados, servidores, visitantes e jurisdicionados, nos termos e
condições do presente Termo de Referência.
1.2. A área destinada à exploração comercial é de 22,00m2.
1.3. O mobiliário consiste em: Balcão de atendimento; Painel; Rodapé; Porta de giro em
duas folhas; Armário Superior; Armário Inferior; Prateleira; Persiana horizontal; 02(duas)
unidades de peças de espelhos; Ar-condicionado de 18.000 Btus;
2. OBJETIVO
2.1. Buscar uma melhor qualidade no serviço de alimentação, disponibilizando lanchonete
aos magistrados, servidores e usuários deste Regional;
2.2. Atender às exigências legais em vigor no que se refere à concessão de uso de área e
a devida contra prestação;
2.3. O público-alvo desta licitação consiste, potencialmente, em 197 (cento e noventa e
sete) servidores lotados na sede do Tribunal, magistrados e demais usuários que se
utilizem dos serviços prestados por este Órgão (visitantes e jurisdicionados);
a) Em estudo realizado pela área de gestão de pessoas, entre os servidores lotados neste Tribunal, foi levantado o número de 96 (noventa e
seis) potenciais usuários;
b) Os números indicados nos itens 2.3 e 2.3(a) não vinculam, em qualquer hipótese, a prestação do serviço, tampouco constitui obrigação do
cessionário de garantir público mínimo para uso da lanchonete.
2.4. Estarão aptos a apresentar propostas para a prestação de serviços quaisquer interessados, cujo ramo de atividade guarde pertinência e compatibilidade em características,
quantidades e prazos com o objeto constante deste Termo de Referência, bem assim
que atendam às exigências ora estipuladas.
3. HABILITAÇÃO
3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de regularidade junto à Fazenda Federal – Certidão Conjunta Negativa de
Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil;
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: CND - Certidão Negativa de
Débito, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou pela Secretaria
da Receita Federal;
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
Certidão de Regularidade de FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Art. 3º da Lei nº
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12.440, de 7 de julho de 2011 (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas); e
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou
sede da licitante.
3.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) A empresa deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) de forma satisfatória o desempenho de atividades com características compatíveis com o objeto
deste edital;
b) É facultada às empresas proponentes realizar vistoria nas instalações dos locais
onde os serviços serão executados;
c) O licitante que optar por realizar a visita técnica, acompanhado por servidor designado para esse fim, nos termos do modelo do Anexo IV, deverá efetuar o agendamento previamente junto à Seção de Manutenção e Reparos, por meio do telefone (82) 2122-7797 (SMR);
d) Para a vistoria, o licitante, ou seu representante, deverá estar devidamente identificado;
e) Caso o licitante opte por não realizar a vistoria , deverá apresentar declaração
que não efetuou a visita técnica, mas que concorda com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e, ainda, que assume toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na
verificação das condições do local de execução do objeto da presente licitação,
conforme modelo constante no Anexo V.
3.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida
pelo distribuidor da sede da licitante.
3.5. OUTROS DOCUMENTOS
a) Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a inexistência de vínculo dos membros da concessionária com este Tribunal, que evidencie a prática de nepotismo, conforme atesta o art. 2º, V, e art. 3º da Resolução
7/2005 e/ou art. 4º da Resolução 156/2012, ambas do CNJ;
b) Declaração em que ateste cumprir o prescrito no art. 27, V, da Lei nº 8.666/93;
c) Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a inexistência de fato superveniente que impeça a celebração pela Administração, nos
termos do art. 32, §2º da Lei nº 8.666/93;
d) Alvará Sanitário.
3.6. A DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ:
a) Estar em nome da licitante;
b) Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente. Nos
casos omissos, o(a) pregoeiro(a) considerará como prazo de validade o de 60
(sessenta) dias, contados da data de expedição do respectivo documento, exceto
a Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União, ambas com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo
com o art. 2º, do Decreto nº 6.106/2007;
c) Referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal dispositivo não é
válido para a Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária,
bem como a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais.
4. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS
4.1. O fornecimento dos lanches deverá ser efetuado de segunda a sexta-feira no horário de 11h às 19h (segunda-feira a quinta-feira) e de 6h às 14h (sexta-feira).
4.2. A critério da Administração do Tribunal, o horário de atendimento poderá ser alterado, a fim de atender os casos excepcionais.
4.3. O cardápio para os lanches constantes no anexo I-A, poderá sofrer alterações levando-se em conta o comportamento dos usuários, frente à alimentação servida.
4.4. Não será permitida a venda ou exposição de bebidas alcoólicas na lanchonete, sob
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pena de rescisão imediata do contrato.
4.5. A licitante vencedora receberá as instalações juntamente com o mobiliário,
mediante contrato de concessão de uso, após serem as mesmas vistoriadas pelas
partes interessadas e atestada, em termo específico, a adequação das instalações
à exploração comercial objeto deste instrumento.
5. TABELA DE PREÇOS:
ITEM LOCAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGO01
AS - SEDE

ÁREA
13º Andar 22,00m²

VALOR MÍNIMO ESTIMADO
R$ 1.208,96 (mil duzentos e oito reais e noventa e seis centavos).

5.1. O valor mínimo estimado é composto por:
a) O valor de R$ 906,84 (novecentos e seis reais e oitenta centavos), que corresponde à remuneração pelo uso do espaço, valor este obtido a partir da avaliação
do imóvel proporcional à área objeto da cessão.
b) O valor equivalente ao consumo de energia elétrica, Sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, foi estimado em R$ 291,03 (duzentos e noventa e um reais e
três centavos) mediante estudo feito pela Seção de Manutenção e Reparos e pela
Seção de Gestão de Contratos e equivale à 399 kWh/mês;
c) O valor equivalente ao consumo de água potável, estimado em R$ 4,75 (quatro
reais e setenta e cinco centavos), equivalente a 250,00 L/dia;
d) O valor da taxa de coleta de lixo, proporcional à área efetivamente ocupada,
com valor estimado em R$ 6,34 (seis reais e trinta e quatro centavos).
6. MODALIDADE DE LICITAÇÃO
6.1. Os serviços do objeto deste certame serão contratados através da modalidade licitatória Pregão, tipo maior lance, instituída pela Lei nº 10.520/2002.
7. DO PAGAMENTO
7.1. A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação, através de
Guia de Recolhimento de Receitas da União - GRU, devendo apresentar os comprovantes de recolhimento das GRU’s em até 05 (cinco) dias úteis após sua quitação, ao
Gestor do contrato para adoção das providências necessárias.
7.2. No primeiro e no último mês de vigência contratual, os valores da contraprestação serão rateados com base na razão entre o número de dias de vigência do presente contrato e o número de dias existentes no respectivo mês.
8. ENCARGOS SOCIAIS
8.1. À Concessionária caberá, ainda:
a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldálos na época própria, vez que os seus funcionários não manterão nenhum vínculo
empregatício com este Regional.
b) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços;
c) Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências, obrigações e encargos necessários ao cumprimento das imposições legais inerentes ao exercício
das atividades finalísticas do objeto licitado;
d) A inadimplência da concessionária, com referência aos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não
transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá
onerar o objeto desta licitação.
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9. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
9.1. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e
referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos
não têm nenhum vínculo empregatício com este Regional;
9.2. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Poder Judiciário ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
9.3. Corrigir todas as imperfeições verificadas pela Fiscalização, na execução das atividades, no prazo por esta determinada;
9.4. Efetuar, mensalmente, a contraprestação pactuada da forma e no prazo estipulado
pela Administração;
9.5. Equipar a lanchonete de maneira adequada à prestação dos serviços;
9.6. Dar início ao exercício das atividades na área no prazo máximo de 5 (cinco) dias
corridos contados do recebimento da respectiva ordem de serviço;
9.7. Manter a lanchonete funcionando exclusivamente dentro da área cujo uso é permitido;
9.8. Manter a área e edificações em perfeitas condições de segurança, conservação e
limpeza, arcando com as despesas para tanto necessárias;
9.9. Fornecer, semanalmente, os lanches de acordo com o cardápio apresentado na
proposta, em condições sadias, preparadas fora do Tribunal, com gêneros de primeira
qualidade, ótima apresentação e sabor agradável, dentro das exigências de higiene e
técnicas culinárias;
9.10. Efetuar o transporte dos alimentos em recipientes adequados, devidamente
tampados e isolados, providenciar, por sua conta e risco, a conservação dos mesmos
e, se for o caso, o estoque de alimentos e de material necessários à sua atividade;
9.11. Retirar do local dos serviços, diariamente, lixo resultante de suas atividades, de
acordo com as normas fixadas pelo órgão competente;
9.12. Encerrar, de imediato, qualquer atividade que esteja sendo exercida e que venha
a ser proibida por órgão competente;
9.13. Garantir adequadas condições para todos os empregados que estiverem prestando serviço neste Regional, através de exames de saúde periódicos, utilizando para
a execução dos serviços profissionais devidamente qualificados;
9.14. Manter, por sua exclusiva conta, os funcionários em serviço, devidamente uniformizados, os quais deverão apresentar-se permanentemente limpos e asseados,
quer no aspecto pessoal, quer no vestiário e calçado, substituindo-se imediatamente,
por solicitação do Tribunal, aquele que não preencher esta exigência. Todos os empregados deverão portar cartão de identificação, do qual deverá constar seu nome e função.
9.15. A Concessionária fornecerá uniforme completo aos seus empregados;
9.16. Efetuar supervisão rigorosa do processo de higienização de bandejas, pratos, talheres e demais utensílios, visando à garantia da sanidade microbiológica dos mesmos;
9.17. Apresentar, quando da assinatura do contrato, relação nominal, com respectiva
identificação e qualificação dos empregados que serão utilizados na execução dos serviços. Qualquer eventual substituição, exclusão ou inclusão deverá ser notificada ao
gestor do contrato;
9.18. Manter fixado em local visível o cardápio da lanchonete e tabela de preços de todos os itens encontrados na relação;
9.19. Apresentar ao Concedente, antes do início da execução dos serviços, planilha com
os referenciais dos preços praticados, para efeito de avaliação prévia da compatibilidade dos mesmos com aqueles praticados em estabelecimentos equivalentes.
9.20. Afastar, de imediato, qualquer pessoa a ela vinculada que pratique ato inadequado, bem como descumpra as normas e/ou instruções de que trata este instrumen-
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to;
9.21. Desocupar, de imediato, a área licitada, restituindo-a em perfeitas condições de
uso, quando findo, dissolvido ou rescindido o contrato;
9.22. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;
9.23. Permitir o acesso dos representantes deste Tribunal, sem prévia comunicação,
nos locais de preparo e acondicionamento dos alimentos, sendo para tal exigida apenas a devida identificação do agente (em regra, o gestor do contrato);
9.24. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da Concessionária para outras entidades,
sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
9.25. A inadimplência da Concessionária, com referência aos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não transfere à Administração a responsabilidade por pagamento, nem poderá onerar o objeto
desta licitação.
9.26. A Concessionária obrigar-se-á a pagar os tributos e as contas de serviços públicos que venham a incidir sobre o espaço cedido, tais como energia elétrica, água e
taxa da coleta de lixo, de acordo com a composição constante do item 5 – Tabela de
Preços.
9.27. Obter, junto ao órgão competente, alvará sanitário para funcionamento no prédio sede do TRE/AL.
10. OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
10.1. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do ajuste, inclusive
permitir o livre acesso dos funcionários da Concessionária à dependência enfocada no
subitem 1.1, do objeto;
10.2. Atestar a execução do objeto por meio do gestor do contrato e acompanhar efetivamente a contraprestação da Concessionária, fazendo juntar ao processo os documentos necessários à sua comprovação;
10.3. Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais;
10.4. Emitir ordem de serviço para início das atividades da Concessionária, após a assinatura do contrato;
10.5. Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato.
11. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
11.1. O objeto licitado será acompanhado e fiscalizado por servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL especialmente designado pela autoridade competente, que terá seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuições e responsabilidades definidas na Resolução TRE-AL nº 15.787/2017.
12. DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
12.1. O contrato terá vigência desde sua assinatura até o dia 27 de fevereiro de 2020, data
esta que corresponde ao termo final do contrato de locação do imóvel que serve de sede do
Tribunal, podendo, a critério do TRE/AL, ser prorrogada, na forma estipulada no art. 57, II,
da Lei nº 8.666/93.
12.2. Na hipótese de prorrogação do prazo de vigência, decorridos 12 (doze) meses
da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser reajustado, alcançando a
data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA acumulado no período, a
requerimento do concedente, e caso se verifique hipótese legal que autorize reajustamento.
12.3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a
ser determinado pela legislação então em vigor.
12.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
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13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contra tar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada do SICAF, ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV
do art. 4º da mesma Lei, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, a licitante que:
a) não celebrar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de
sua proposta;
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
d) não mantiver a proposta;
e) falhar ou fraudar a execução do Contrato; e
f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
13.2. Nos termos do art. 86 e do art. 87, ambos da Lei nº 8.666/1993, pela inexecução
total ou parcial do objeto do Contrato a ser celebrado com o CONCEDENTE poderá este,
garantida a ampla defesa, aplicar à CONCESSIONÁRIA as sanções específicas fixadas a
seguir, além daquelas previstas neste Termo de Referência e no instrumento contratual:
13.2.1. Advertência escrita;
13.2.2. Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigações:
a) Na hipótese da CONCESSIONÁRIA não iniciar a execução do objeto con
tratado no prazo estabelecido, caracterizar-se-á atraso, e será aplicada
multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, até o máximo de 10%
(dez por cento) sobre o valor da Taxa Mensal de Ocupação do Espaço
(Item 5.);
b) O CONCEDENTE a partir do 10º (décimo) dia de atraso poderá recusar o
objeto contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e
não mais a multa diária por atraso, ante a inacumulabilidade da cobrança;
c) Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor total da contratação;
d) Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo es
tabelecido no subitem 14.1.2.b. deste Termo de Referência, as hipóteses em
que a CONCESSIONÁRIA não apresentar situação regular conforme exigên
cias contidas no Edital, no Termo de Referência e no Instrumento Contratu
al;
e) Caso a CONCESSIONÁRIA não atenda aos demais prazos e obrigações
contantes no Edital, neste Termo de Referência e no Contrato, aplicar-se-á
multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, limitada a 10% (dez
por cento) sobre o valor da Taxa Mensal de Ocupação do espaço (Item 5.);
f) A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a
Administração rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em Lei;
13.2.3. Multa por Rescisão;
a) Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor total da contratação;
b) Não deve haver cumulação entre a multa prevista neste artigo e a multa
específica prevista para outra inexecução que enseje em rescisão. Nesta hi
pótese, deve ser aplicada a multa de maior valor;
c) As multas descritas serão cobradas administrativamente, através de Guia de
Recolhimento de Receitas da União – GRU, emitida pela Fiscalização do Contrato
ou descontadas da garantia e, na impossibilidade, judicialmente;
d) Além das penalidades citadas, a CONCESSIONÁRIA ficará sujeita ainda ao
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONCEDENTE,
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bem como será descredenciada do SICAF e, se submeterá ainda, no que
couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei 8.666/1993;
e) As penalidades aplicadas à CONCESSIONÁRIA serão registradas no SICAF;
f) A CONCESSIONÁRIA não incorrerá em multa durante as prorrogações
compensatórias expressamente concedidas pelo CONCEDENTE, em virtude de
caso fortuito, força maior ou de impedimento ocasionado pela Administração.
13.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará à Conceionária o contraditório e a ampla defesa,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
14. DA RESCISÃO
14.1. A inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de Referência enseja a sua
rescisão, conforme disposto nos artigos 77, 78, incisos I a VIII, XII e XVII, artigo 79, incisos e
parágrafos, e artigo 80, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.666/1993. Os casos de rescisão
serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla
defesa, e, ainda:
14.2. A rescisão deste instrumento poderá ser:
14.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONCEDENTE nos casos
enumerados nos incisos I a VIII, XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/1993;
14.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja
conveniência para o CONCEDENTE;
14.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria
14.3. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de ato escrito e fundamentado da
autoridade competente;
14.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei nº
8.666/1993 sem que haja culpa da CONCESSIONÁRIA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos
pela execução deste instrumento até data de rescisão.
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ANEXO
SUGESTÃO DO CARDÁPIO LANCHONETE

Itens sugeridos para disponibilização nos balcões:
1. Sucos de polpa;
2. Sucos prontos de caixinha;
3. Refrigerantes;
4. Salada de frutas (pré-preparada);
5. Salgados de forno (coxinha, pastel, folhado, etc);
6. Sanduíche natural;
7. Sanduíche misto quente;
8. Torta salgada;
9. Bolos de café;
10. Bolos com cobertura;
11. Almoço em porção individual congelada;
12. Açaí na tigela;
13. Tapioca;
14. Docinhos (brigadeiro / surpresa de uva);
15. Frutas in natura;
16. Água de Coco;
17. Sopas;
18. Pão de queijo (tradicional e mineiro);
19. Saladas para almoço.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de julho de 2019.

À Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, para
análise e pronunciamento.
Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
17/07/2019, às 11:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0567517 e o código CRC FFA65041.
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de julho de 2019.

Senhor Secretário de Administração,

Acusamos ciência quanto às alterações efetuadas
na versão do termo de referência hachurado em amarelo
(0567494). Destacamos, por oportuno, as seguintes
passagens que, salvo melhor juízo, merecem aperfeiçoamento,
conforme negritado:
1.3. O mobiliário consiste em: Balcão de
atendimento; Painel; Rodapé; Porta de
giro em duas folhas; Armário Superior;
Armário Inferior; Prateleira; Persiana
horizontal; 02(duas) unidades de peças de
espelhos; Ar-condicionado de 18.000
Btus;
Nâo estão listados os bens em vias de
aquisição
conforme
PA 000532318.2019.6.02.8000
Não ﬁcou claro se, entre o mobiliário,
estão incluídos fogão e geladeira.
3.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a)
A
empresa
deverá
apresentar
atestado(s)
de
capacidade
técnica,
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito
Despacho AJ-DG 0568067
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público ou privado que comprove(m) de
forma satisfatória o desempenho de
atividades
com
características
compatíveis com o objeto deste edital
Mesma observação do Despacho AJDG (0559177) alínea "b".
5.1O valor mínimo estimado é composto
por:
(...)
c) O valor equivalente ao consumo de
água potável, estimado em R$ 4,75
(quatro reais e setenta e cinco centavos),
equivalente a 250,00 L/dia;
Diferente da quantidade de litros
utilizada no cálculo exposto no
documento
SEI 0565106,
25,00
l/dia.
O item não levou em conta o valor (se
há algum) do aluguel do mobiliário.

9.6. Dar início ao exercício das atividades
na área no prazo máximo de 5 (cinco) dias
corridos contados do recebimento da
respectiva ordem de serviço;
A
versão
anterior
falava
em
recebimento do contrato, e não
ordem de serviço, o que parece ser o
mais correto para o caso concreto.
9.19. Apresentar ao Concedente, antes do
início da execução dos serviços, planilha
com
os
referenciais
dos
preços
praticados, para efeito de avaliação prévia
da compatibilidade dos mesmos com
Despacho AJ-DG 0568067
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aqueles praticados em estabelecimentos
equivalentes.
Confirmar a adequação deste item.
12.1. O contrato terá vigência desde sua
assinatura até o dia 27 de fevereiro de
2020, data esta que corresponde ao termo
ﬁnal do contrato de locação do imóvel
que serve de sede do Tribunal, podendo, a
critério do TRE/AL, ser prorrogada, na
forma estipulada no art. 57, II, da Lei nº
8.666/93.
Excluir a menção ao artigo 57, II da
Lei nº 8.666/93, posto não se tratar
de serviço contínuo.
Assim, seguem os autos de volta à SAD, para as
providências necessárias, inclusive a incorporação das
alterações, após as correções ou conﬁrmações, na minuta do
edital e anexos.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 17/07/2019, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da
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11.419/2006.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. Concessão onerosa de uso de bem púbico, em caráter precário, de área, instalações e
para exploração dos serviços de lanchonete, localizada no 13º andar no Edifício Sede do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, objetivando a comercialização de refei
ções e lanches aos magistrados, servidores, visitantes e jurisdicionados, nos termos e
condições do presente Termo de Referência.
1.2. A área destinada à exploração comercial é de 22,00m2.
1.3. O mobiliário consiste em: Balcão de atendimento; Painel; Rodapé; Porta de giro em
duas folhas; Armário Superior; Armário Inferior; Prateleira; Persiana horizontal; 02(duas)
unidades de peças de espelhos; Ar-condicionado de 18.000 Btus; Banquetas; Luminárias;
1.4. Os eletrodomésticos necessários ao funcionamento da lanchonete deverão ser provi
denciados pelo concessionário.
2. OBJETIVO
2.1. Buscar uma melhor qualidade no serviço de alimentação, disponibilizando lanchonete
aos magistrados, servidores e usuários deste Regional;
2.2. Atender às exigências legais em vigor no que se refere à concessão de uso de área e
a devida contra prestação;
2.3. O público-alvo desta licitação consiste, potencialmente, em 197 (cento e noventa e
sete) servidores lotados na sede do Tribunal, magistrados e demais usuários que se
utilizem dos serviços prestados por este Órgão (visitantes e jurisdicionados);
a) Em estudo realizado pela área de gestão de pessoas, entre os servidores lotados neste Tribunal, foi levantado o número de 96 (noventa e
seis) potenciais usuários;
b) Os números indicados nos itens 2.3 e 2.3(a) não vinculam, em qualquer hipótese, a prestação do serviço, tampouco constitui obrigação do
cessionário de garantir público mínimo para uso da lanchonete.
2.4. Estarão aptos a apresentar propostas para a prestação de serviços quaisquer interessados, cujo ramo de atividade guarde pertinência e compatibilidade em características,
quantidades e prazos com o objeto constante deste Termo de Referência, bem assim
que atendam às exigências ora estipuladas.
3. HABILITAÇÃO
3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de regularidade junto à Fazenda Federal – Certidão Conjunta Negativa de
Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil;
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: CND - Certidão Negativa de
Débito, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou pela Secretaria
da Receita Federal;
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
Certidão de Regularidade de FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;
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d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Art. 3º da Lei nº
12.440, de 7 de julho de 2011 (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas); e
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou
sede da licitante.
3.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) A empresa deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s)
por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) de forma satisfatória que a licitante executa ou executou a prestação dos serviços de preparo e
fornecimento de, pelo menos, 10 (dez) lanches/refeições por dia útil pelo período
mínimo de 04 (quatro) meses, ininterruptos ou não, ou declaração da empresa informando que presta serviços, com características semelhantes e compatíveis ao
objeto desta licitação, de forma autônoma, atendendo ao número de refeições e
período antes mencionados, ficando sujeita à vistoria para confirmação pelo CONCEDENTE;
b) É facultada às empresas proponentes realizar vistoria nas instalações dos locais
onde os serviços serão executados;
c) O licitante que optar por realizar a visita técnica, acompanhado por servidor designado para esse fim, nos termos do modelo do Anexo IV, deverá efetuar o agendamento previamente junto à Seção de Manutenção e Reparos, por meio do telefone (82) 2122-7797 (SMR);
d) Para a vistoria, o licitante, ou seu representante, deverá estar devidamente identificado;
e) Caso o licitante opte por não realizar a vistoria , deverá apresentar declaração
que não efetuou a visita técnica, mas que concorda com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e, ainda, que assume toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na
verificação das condições do local de execução do objeto da presente licitação,
conforme modelo constante no Anexo V.
3.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida
pelo distribuidor da sede da licitante.
3.5. OUTROS DOCUMENTOS
a) Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a inexistência de vínculo dos membros da concessionária com este Tribunal, que evidencie a prática de nepotismo, conforme atesta o art. 2º, V, e art. 3º da Resolução
7/2005 e/ou art. 4º da Resolução 156/2012, ambas do CNJ;
b) Declaração em que ateste cumprir o prescrito no art. 27, V, da Lei nº 8.666/93;
c) Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a inexistência de fato superveniente que impeça a celebração pela Administração, nos
termos do art. 32, §2º da Lei nº 8.666/93;
d) Alvará Sanitário.
3.6. A DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ:
a) Estar em nome da licitante;
b) Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente. Nos
casos omissos, o(a) pregoeiro(a) considerará como prazo de validade o de 60
(sessenta) dias, contados da data de expedição do respectivo documento, exceto
a Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa
da União, ambas com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo
com o art. 2º, do Decreto nº 6.106/2007;
c) Referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal dispositivo não é
válido para a Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária,
bem como a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais.
4. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS
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4.1. O fornecimento dos lanches deverá ser efetuado de segunda a sexta-feira no horário de 11h às 19h (segunda-feira a quinta-feira) e de 6h às 14h (sexta-feira).
4.2. A critério da Administração do Tribunal, o horário de atendimento poderá ser alterado, a fim de atender os casos excepcionais.
4.3. O cardápio para os lanches constantes no anexo I-A, poderá sofrer alterações levando-se em conta o comportamento dos usuários, frente à alimentação servida.
4.4. Não será permitida a venda ou exposição de bebidas alcoólicas na lanchonete, sob
pena de rescisão imediata do contrato.
4.5. A licitante vencedora receberá as instalações juntamente com o mobiliário,
mediante contrato de concessão de uso, após serem as mesmas vistoriadas pelas
partes interessadas e atestada, em termo específico, a adequação das instalações
à exploração comercial objeto deste instrumento.
5. TABELA DE PREÇOS:
ITEM LOCAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGO01
AS - SEDE

ÁREA
13º Andar 22,00m²

VALOR MÍNIMO ESTIMADO
R$ 1.251,74 (mil duzentos e cinquenta e umreais e setenta e quatro centavos).

5.1. O valor mínimo estimado é composto por:
a) O valor de R$ 906,84 (novecentos e seis reais e oitenta centavos), que corresponde à remuneração pelo uso do espaço, valor este obtido a partir da avaliação
do imóvel proporcional à área objeto da cessão.
b) O valor equivalente ao consumo de energia elétrica, Sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, foi estimado em R$ 291,03 (duzentos e noventa e um reais e
três centavos) mediante estudo feito pela Seção de Manutenção e Reparos e pela
Seção de Gestão de Contratos e equivale à 399 kWh/mês;
c) O valor equivalente ao consumo de água potável, estimado em R$ 47,53 (quarenta e sete reais e cinquenta e três centavos), equivalente a 250,00 L/dia;
d) O valor da taxa de coleta de lixo, proporcional à área efetivamente ocupada,
com valor estimado em R$ 6,34 (seis reais e trinta e quatro centavos).
6. MODALIDADE DE LICITAÇÃO
6.1. Os serviços do objeto deste certame serão contratados através da modalidade licitatória Pregão, tipo maior lance, instituída pela Lei nº 10.520/2002.
7. DO PAGAMENTO
7.1. A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação, através de
Guia de Recolhimento de Receitas da União - GRU, devendo apresentar os comprovantes de recolhimento das GRU’s em até 05 (cinco) dias úteis após sua quitação, ao
Gestor do contrato para adoção das providências necessárias.
7.2. No primeiro e no último mês de vigência contratual, os valores da contraprestação serão rateados com base na razão entre o número de dias de vigência do presente contrato e o número de dias existentes no respectivo mês.
8. ENCARGOS SOCIAIS
8.1. À Concessionária caberá, ainda:
a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldálos na época própria, vez que os seus funcionários não manterão nenhum vínculo
empregatício com este Regional.
b) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos servi-
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ços;
c) Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências, obrigações e encargos necessários ao cumprimento das imposições legais inerentes ao exercício
das atividades finalísticas do objeto licitado;
d) A inadimplência da concessionária, com referência aos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não
transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá
onerar o objeto desta licitação.
9. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
9.1. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e
referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos
não têm nenhum vínculo empregatício com este Regional;
9.2. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Poder Judiciário ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
9.3. Corrigir todas as imperfeições verificadas pela Fiscalização, na execução das atividades, no prazo por esta determinada;
9.4. Efetuar, mensalmente, a contraprestação pactuada da forma e no prazo estipulado
pela Administração;
9.5. Equipar a lanchonete de maneira adequada à prestação dos serviços;
9.6. Dar início ao exercício das atividades na área no prazo máximo de 5 (cinco) dias
corridos contados do recebimento do contrato;
9.7. Manter a lanchonete funcionando exclusivamente dentro da área cujo uso é permitido;
9.8. Manter a área e edificações em perfeitas condições de segurança, conservação e
limpeza, arcando com as despesas para tanto necessárias;
9.9. Fornecer, semanalmente, os lanches de acordo com o cardápio apresentado na
proposta, em condições sadias, preparadas fora do Tribunal, com gêneros de primeira
qualidade, ótima apresentação e sabor agradável, dentro das exigências de higiene e
técnicas culinárias;
9.10. Efetuar o transporte dos alimentos em recipientes adequados, devidamente
tampados e isolados, providenciar, por sua conta e risco, a conservação dos mesmos
e, se for o caso, o estoque de alimentos e de material necessários à sua atividade;
9.11. Retirar do local dos serviços, diariamente, lixo resultante de suas atividades, de
acordo com as normas fixadas pelo órgão competente;
9.12. Encerrar, de imediato, qualquer atividade que esteja sendo exercida e que venha
a ser proibida por órgão competente;
9.13. Garantir adequadas condições para todos os empregados que estiverem prestando serviço neste Regional, através de exames de saúde periódicos, utilizando para
a execução dos serviços profissionais devidamente qualificados;
9.14. Manter, por sua exclusiva conta, os funcionários em serviço, devidamente uniformizados, os quais deverão apresentar-se permanentemente limpos e asseados,
quer no aspecto pessoal, quer no vestiário e calçado, substituindo-se imediatamente,
por solicitação do Tribunal, aquele que não preencher esta exigência. Todos os empregados deverão portar cartão de identificação, do qual deverá constar seu nome e função.
9.15. A Concessionária fornecerá uniforme completo aos seus empregados;
9.16. Efetuar supervisão rigorosa do processo de higienização de bandejas, pratos, talheres e demais utensílios, visando à garantia da sanidade microbiológica dos mesmos;
9.17. Apresentar, quando da assinatura do contrato, relação nominal, com respectiva
identificação e qualificação dos empregados que serão utilizados na execução dos serviços. Qualquer eventual substituição, exclusão ou inclusão deverá ser notificada ao
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gestor do contrato;
9.18. Manter fixado em local visível o cardápio da lanchonete e tabela de preços de todos os itens encontrados na relação;
9.19. Apresentar ao Concedente, antes do início da execução dos serviços, planilha com
os referenciais dos preços praticados, para efeito de avaliação prévia da compatibilidade dos mesmos com aqueles praticados em estabelecimentos equivalentes.
9.20. Afastar, de imediato, qualquer pessoa a ela vinculada que pratique ato inadequado, bem como descumpra as normas e/ou instruções de que trata este instrumento;
9.21. Desocupar, de imediato, a área licitada, restituindo-a em perfeitas condições de
uso, quando findo, dissolvido ou rescindido o contrato;
9.22. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação;
9.23. Permitir o acesso dos representantes deste Tribunal, sem prévia comunicação,
nos locais de preparo e acondicionamento dos alimentos, sendo para tal exigida apenas a devida identificação do agente (em regra, o gestor do contrato);
9.24. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da Concessionária para outras entidades,
sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
9.25. A inadimplência da Concessionária, com referência aos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não transfere à Administração a responsabilidade por pagamento, nem poderá onerar o objeto
desta licitação.
9.26. A Concessionária obrigar-se-á a pagar os tributos e as contas de serviços públicos que venham a incidir sobre o espaço cedido, tais como energia elétrica, água e
taxa da coleta de lixo, de acordo com a composição constante do item 5 – Tabela de
Preços.
9.27. Obter, junto ao órgão competente, alvará sanitário para funcionamento no prédio sede do TRE/AL.
10. OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
10.1. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do ajuste, inclusive
permitir o livre acesso dos funcionários da Concessionária à dependência enfocada no
subitem 1.1, do objeto;
10.2. Atestar a execução do objeto por meio do gestor do contrato e acompanhar efetivamente a contraprestação da Concessionária, fazendo juntar ao processo os documentos necessários à sua comprovação;
10.3. Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais;
10.4. Emitir ordem de serviço para início das atividades da Concessionária, após a assinatura do contrato;
10.5. Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato.
11. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
11.1. O objeto licitado será acompanhado e fiscalizado por servidor do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL especialmente designado pela autoridade competente, que terá seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuições e responsabilidades definidas na Resolução TRE-AL nº 15.787/2017.
12. DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
12.1. O contrato terá vigência desde sua assinatura até o dia 27 de fevereiro de 2020, data
esta que corresponde ao termo final do contrato de locação do imóvel que serve de sede do
Tribunal, podendo, a critério do TRE/AL, ser prorrogada;
12.2. Na hipótese de prorrogação do prazo de vigência, decorridos 12 (doze) meses
da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser reajustado, alcançando a
data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA acumulado no período, a
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requerimento do concedente, e caso se verifique hipótese legal que autorize reajustamento.
12.3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a
ser determinado pela legislação então em vigor.
12.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contra tar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada do SICAF, ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV
do art. 4º da mesma Lei, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, a licitante que:
a) não celebrar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de
sua proposta;
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
d) não mantiver a proposta;
e) falhar ou fraudar a execução do Contrato; e
f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
13.2. Nos termos do art. 86 e do art. 87, ambos da Lei nº 8.666/1993, pela inexecução
total ou parcial do objeto do Contrato a ser celebrado com o CONCEDENTE poderá este,
garantida a ampla defesa, aplicar à CONCESSIONÁRIA as sanções específicas fixadas a
seguir, além daquelas previstas neste Termo de Referência e no instrumento contratual:
13.2.1. Advertência escrita;
13.2.2. Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigações:
a) Na hipótese da CONCESSIONÁRIA não iniciar a execução do objeto con
tratado no prazo estabelecido, caracterizar-se-á atraso, e será aplicada
multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, até o máximo de 10%
(dez por cento) sobre o valor da Taxa Mensal de Ocupação do Espaço
(Item 5.);
b) O CONCEDENTE a partir do 10º (décimo) dia de atraso poderá recusar o
objeto contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e
não mais a multa diária por atraso, ante a inacumulabilidade da cobrança;
c) Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor total da contratação;
d) Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo es
tabelecido no subitem 14.1.2.b. deste Termo de Referência, as hipóteses em
que a CONCESSIONÁRIA não apresentar situação regular conforme exigên
cias contidas no Edital, no Termo de Referência e no Instrumento Contratu
al;
e) Caso a CONCESSIONÁRIA não atenda aos demais prazos e obrigações
contantes no Edital, neste Termo de Referência e no Contrato, aplicar-se-á
multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia, limitada a 10% (dez
por cento) sobre o valor da Taxa Mensal de Ocupação do espaço (Item 5.);
f) A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a
Administração rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em Lei;
13.2.3. Multa por Rescisão;
a) Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 10%
(dez por cento) sobre o valor total da contratação;
b) Não deve haver cumulação entre a multa prevista neste artigo e a multa
específica prevista para outra inexecução que enseje em rescisão. Nesta hi
pótese, deve ser aplicada a multa de maior valor;
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c) As multas descritas serão cobradas administrativamente, através de Guia de
Recolhimento de Receitas da União – GRU, emitida pela Fiscalização do Contrato
ou descontadas da garantia e, na impossibilidade, judicialmente;
d) Além das penalidades citadas, a CONCESSIONÁRIA ficará sujeita ainda ao
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONCEDENTE,
bem como será descredenciada do SICAF e, se submeterá ainda, no que
couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei 8.666/1993;
e) As penalidades aplicadas à CONCESSIONÁRIA serão registradas no SICAF;
f) A CONCESSIONÁRIA não incorrerá em multa durante as prorrogações
compensatórias expressamente concedidas pelo CONCEDENTE, em virtude de
caso fortuito, força maior ou de impedimento ocasionado pela Administração.
13.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará à Conceionária o contraditório e a ampla defesa,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.
14. DA RESCISÃO
14.1. A inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de Referência enseja a sua
rescisão, conforme disposto nos artigos 77, 78, incisos I a VIII, XII e XVII, artigo 79, incisos e
parágrafos, e artigo 80, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.666/1993. Os casos de rescisão
serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla
defesa, e, ainda:
14.2. A rescisão deste instrumento poderá ser:
14.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONCEDENTE nos casos
enumerados nos incisos I a VIII, XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/1993;
14.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja
conveniência para o CONCEDENTE;
14.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria
14.3. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de ato escrito e fundamentado da
autoridade competente;
14.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei nº
8.666/1993 sem que haja culpa da CONCESSIONÁRIA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos
pela execução deste instrumento até data de rescisão.
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ANEXO I
SUGESTÃO DO CARDÁPIO LANCHONETE

Itens sugeridos para disponibilização nos balcões:
1. Sucos de polpa;
2. Sucos prontos de caixinha;
3. Refrigerantes;
4. Salada de frutas (pré-preparada);
5. Salgados de forno (coxinha, pastel, folhado, etc);
6. Sanduíche natural;
7. Sanduíche misto quente;
8. Torta salgada;
9. Bolos de café;
10. Bolos com cobertura;
11. Almoço em porção individual congelada;
12. Açaí na tigela;
13. Tapioca;
14. Docinhos (brigadeiro / surpresa de uva);
15. Frutas in natura;
16. Água de Coco;
17. Sopas;
18. Pão de queijo (tradicional e mineiro);
19. Saladas para almoço.

8
Termo de Referência (0568543)

SEI 0000389-17.2019.6.02.8000 / pg. 422

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de julho de 2019.

À Assessoria Jurídica
Senhor Assessor,
Em
atenção
ao
Despacho
AJ-DG 0568067,
promovemos alterações no termo de referência e, como
resultado, apresentamos o documento 0568543, acerca do
qual assinalamos:
a)

Subitem 1.3 - foram incluídos os demais
materiais
objeto
do
PA 0005323-18.2019.6.02.8000 e
acrescido dispositivo acerca dos eletrodomésticos (item 1.4);
b) Subitem 3.3 - o texto foi ajustado à minuta do
edital, consoante tratado no Despacho SLC 0559670;
c) Item 5 e Submitem 5.1 - o valor relativo ao
consumo da água foi revisado, de acordo com o volume diário
indicado, por outro lado, não temos parâmetros para indicar
valor de aluguel de mobiliário;
d) Subitem 9.6 - foi ajustada a cláusula de acordo
com a recomendação dessa Assessoria;
e) Subitem 9.19 - Essa condição visa assegurar que
o concessionário observe os preços praticados por
estalecimentos similares;
f) Subitem 12.1 - foi ajustada a cláusula de acordo
com a recomendação dessa Assessoria.
Isto posto, devolvo os autos à análise dessa
Unidade, reiterando os demais termos do Despacho
GSAD 0567299.
Despacho GSAD 0568765
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Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/07/2019, às 13:40, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0568765 e o código CRC 8BBF99A8.

0000389-17.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0568765

0568765v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de julho de 2019.

Senhor Secretário de Administração,

Acusamos ciência quanto às alterações efetuadas
na mais recente versão do termo de referência (0568543), bem
como da justiﬁcativa apresentada por Vossa Senhoria, quanto
à adequação da redação do item 9.19 (0568765).
Assim, retornam-se os autos a essa Secretaria,
para incorporação das alterações na minuta do edital.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 18/07/2019, às 14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0568855 e o código CRC 92627BB6.

0000389-17.2019.6.02.8000

Despacho AJ-DG 0568855

0568855v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de julho de 2019.

Retornem os autos à SLC, em atenção ao Despacho
AJ-DG 0568855.
Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/07/2019, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0568888 e o código CRC EF1B6188.

0000389-17.2019.6.02.8000

Despacho GSAD 0568888

0568888v1
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2019
Minuta
PROCESSO Nº: 000038917.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MAIOR
DESCONTO
Data: xx de xxxx de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário Abertura: xxh.
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 MAIOR
DESCONTO, com regime de execução por empreitada por preço global,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a concessão
onerosa de uso de espaço público para exploração dos serviços de lanchonete.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº
8.538, de 06/10/15 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicase ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123/2006, a
Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal,
publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, 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 8.078/90 e demais exigências deste Edital e seus
anexos, devendo-se observar, ainda, o Código de Ética do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas (Resolução 15.559/2014).
1- DO OBJETO E DA VISTORIA.
1.1.
O presente Pregão tem por objetivo a concessão onerosa de uso de
espaço público, em caráter precário, de área, instalações e mobiliário, para
exploração dos serviços de lanchonete, localizada no 13º andar no edifício
Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, objetivando a
comercialização de refeições e lanches aos magistrados, servidores, visitantes
e jurisdicionados, nos termos e condições deste edital e seus anexos.
1.1.1. A área destinada à exploração comercial é de 22,00m².
1.1.2. O mobiliário consiste em: balcão de atendimento; Painel; Rodapé;
Porta de giro em duas folhas; Armário Superior; Armário inferior;

Minuta de edital de pregão alterada (0569423)

SEI 0000389-17.2019.6.02.8000 / pg. 427

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Prateleira; Persiana horizontal; 02 (duas) unidades de peças de espelhos;
Ar-condicionado de 18.000 Btus; Banquetas; Luminárias.
1.1.3. Os eletrodomésticos necessários ao funcionamento da lanchonete
deverão ser providenciados pelo concessionário.
1.1.4. Não será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do
objeto deste certame licitatório.
1.2.
É facultada às empresas
instalações do local a ser cedido.

proponentes

realizar

vistoria

nas

1.3.
O licitante que optar por realizar a visita técnica, acompanhado por
servidor designado para esse fim, deverá efetuar o agendamento previamente
junto à Seção de Manutenção e Reparos, por meio do telefone (82) 2122-7797
(SMR).
1.3.1. Para a vistoria, o licitante, ou seu representante, deverá estar
devidamente identificado.
1.3.2. O licitante que efetuar a vistoria deverá emitir a Declaração de
Visita Técnica, nos termos do modelo do Anexo IV.
1.3.3. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar
declaração que não efetuou a visita técnica, mas que concorda com
todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e, ainda, que
assume toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais
prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições do
local de execução do objeto da presente licitação, conforme modelo
constante no Anexo V.
2- DA PARTICIPAÇÃO.
2.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente
ao objeto licitado, obrigatoriamente, pessoas jurídicas, previamente
cadastradas 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.
2.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
2.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste
Edital.
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2.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes deverão declarar,
em campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos
requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos
benefícios previstos no referido diploma legal.
2.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
2.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência,
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
2.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;
2.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras,
coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de
constituição;
2.4.4.

estrangeiras que não funcionem no País;

2.4.5. 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).
3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
3.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto
nº 5.450/05).
3.2.

O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no

site acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
3.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
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3.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art.
3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
3.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor
da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº
5.450/05).
4 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).
4.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, do Art.
13º, do Decreto 5.450/05).
4.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com
a descrição do objeto ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a
partir da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br
e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico.
4.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do
Decreto nº 5.450/05).
4.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços,
utilizando do campo “descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da
abertura da sessão pública;
b) a descrição do objeto de acordo com o Anexo I deste edital.
4.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações
diversas daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por
parte do licitante, para que a descrição complementar não contrarie
as especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação.
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4.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se
enquadrem nas especificações exigidas, ou anexos não solicitados,
considerando-se que pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao
fornecimento descrito neste edital.
4.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais
mais vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão
consideradas para efeito de escalonamento de ofertas, mas
vincularão o proponente na execução contratual.
4.4.3.
Não podem constar da “descrição detalhada do objeto”
qualquer tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ,
logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada
nos termos do item 8.1.
4.5.
As declarações referidas no subitem 9.1 “b” deverão ser enviadas
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e
envio da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo
Pregoeiro na fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via
chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
4.6.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas
que o omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido
serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
4.7.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas
aos objetos desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo
de Serviços do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste
edital.
4.8.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
4.9.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de
eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
4.10.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a
proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens
deste edital.
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5 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
5.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
5.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
5.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos
os licitantes.
5.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
6 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
6.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
6.1.1. O julgamento obedecerá ao critério de MAIOR DESCONTO para o objeto
deste Edital, que será convertido no valor da Taxa Mensal de Ocupação do
Espaço, conforme subitem 6.2 deste Edital.
6.1.1.1. O percentual de desconto ofertado será o critério adotado para
classificação e julgamento das propostas no sistema Comprasnet,
demonstrando o quanto a licitante se dispõe a pagar mensalmente pela
utilização da área cedida, incluindo o valor arbitrado correspondente ao
consumo de água, energia e coleta de lixo.
6.1.1.2. Para efeito de apuração da Taxa Mensal de Ocupação (TU) do
espaço será considerada até 05 (cinco) casas decimais.
6.1.2. Os lances deverão ser ofertados pelo percentual de desconto
sobre 100 (cem), que será convertido no valor da taxa mensal de utilização
da área cedida, sendo o percentual de desconto ofertado levado a efeito
para a fase de lances.
6.1.3. O percentual de desconto ofertado será convertido no valor da
Taxa Mensal de Ocupação do Espaço concedido, conforme a fórmula a
seguir:
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TU = (D x R$ 1.000,00) x 100
Em que:
TU = taxa mensal de ocupação do espaço;
D= percentual de desconto ofertado.
6.1.4. A fim de esclarecer o modelo adotado para este pregão, seguem
exemplos de lances ofertados e seu significado prático:
6.1.4.1. Percentual de 1,25174% (menor desconto aceito):
TU= (1,251,74/100 x R$ 1.000,00) x 100
TU= R$ 1.251,74
Neste caso a licitante ofertou o valor de R$ 1.251,74 por mês pela utilização
da área cedida.
6.1.4.2. Percentual de 1,5%):
TU= (1,5/100 x R$ 1.000,00) x 100
TU= R$ 1.500,00
Neste caso a licitante ofertou o valor de R$ 1.500,00 por mês pela utilização
da área cedida.
6.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
6.3.
O licitante somente poderá oferecer lance com desconto superior
ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que
for recebido e registrado primeiro pelo sistema.
6.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
6.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior
a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá
reinício somente após comunicação aos licitantes participantes, no
endereço utilizado para divulgação desta licitação.
6.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
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(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
6.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
7.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério de maior desconto, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
7.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como
limite mínimo, o percentual de desconto de 1,25174%, que de modo algum,
vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de
desconto superior.
7.2.1. O desconto de 1,25174% corresponde ao valor de R$ 1.251,74 (um
mil e duzentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos),
relativo à Taxa Mensal de Ocupação.
7.2.2. As propostas com Taxa Mensal de Ocupação (TU) abaixo de R$
1.251,74 (com valor de desconto abaixo de 1,25174%), após a fase de
lances, serão desclassificadas.
7.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
maior desconto e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
7.4.
Analisada a aceitabilidade do desconto obtido, o pregoeiro divulgará
o resultado de julgamento das Propostas de Preços.
7.5.
Se a proposta ou o lance, de maior desconto, não for aceitável, ou
se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
7.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro
poderá negociar com o licitante para que seja obtido desconto melhor.
8 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA AJUSTADA.
8.1.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no
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SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverão ser encaminhados, também pelo sistema, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, assim como dados
do representante da empresa (nome, CPF, RG, endereço, telefone etc),
podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação
sugerido no ANEXO II.
8.2.
Também deverá ser encaminho pelo sistema Comprasnet, quando
solicitado pelo pregoeiro, Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste
expressamente a inexistência de vínculo dos membros da concessionária com
este Tribunal, que evidencie a prática de nepotismo, conforme atesta o art. 2º,
V, e art. 3º da Resolução 7/2005 e/ou art. 4º da Resolução 156/2012, ambas do
CNJ.
9 – DA HABILITAÇÃO.
9.1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação
Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser
obtida por meio de extrato “on line” do site do Comprasnet.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório
com data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o
documento do licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo
referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o
licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada
através de Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do
Trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho
de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do
sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta,
conforme item 5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor
de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos
quatorze anos;
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c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
d) Quanto à qualificação técnica:
d.1) atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado que comprove(m) de forma satisfatória que a
licitante executa ou executou a prestação dos serviços de preparo e
fornecimento de, pelo menos, 10 (dez) lanches/refeições por dia útil pelo
período mínimo de 04 (quatro) meses, ininterruptos ou não, ou
declaração da empresa informando que presta serviços, com
características semelhantes e compatíveis ao objeto desta licitação, de
forma autônoma, atendendo ao número de refeições e período antes
mencionados, ficando
sujeita à vistoria para confirmação pelo
CONCEDENTE;
d.2) Declaração de Visita Técnica, caso a tenha realizado, ou no caso de não
ter realizado, Declaração de Não Visita, conforme modelos constantes nos
Anexos IV e V.
e) Quanto à qualificação econômino-financeiro, Certidão negativa de
falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor
da sede da licitante.
9.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
9.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar,
em 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “ chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
9.3.1. 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.
9.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes que se
enquadrem como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006,
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
9.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
fiscal quando da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a
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regularização da documentação, a realização do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
9.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado
da fase de habilitação.
9.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá
ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do
certame ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam
os subitens 9.4.1. e 9.4.3.
9.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto
nos subitens 9.4.1. e 9.4.3. implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei
nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.
9.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com
irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 9.1, serão
inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
9.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de
documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
9.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
9.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
10 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
10.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no
art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.
10.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
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10.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.
10.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identificará, em coluna
própria as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes,
fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta não
seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação.
10.2.
Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve uma
empresa de médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema
selecionará todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último
lance enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento) superior à oferta
vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat,
informando quais os itens terão desempate no lance.
10.3.
Para efeito do disposto no item 10.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á
da seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora
do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para
viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens com tais
características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e
fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por meio do chat,
convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra
em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos,
sob pena de decair do direito concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema
convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
participantes na mesma condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou
não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante,
prevalecerá a classificação inicial;
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco
por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais
fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate;
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V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar,
quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta
e classificação final dos fornecedores participantes.
10.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas
casas decimais, sendo desprezadas as demais.
10.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o
tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será
retomado de onde parou.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
11.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, protocolizando a peça impugnatória no endereço eletrônico slc@treal.jus.br .
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h
(vinte e quatro horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à
data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas
respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site
do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS
12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestála ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
12.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.
12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso,
o Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a
manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o
registro das razões do recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser
impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimidados para, querendo,
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apresentar contra-razões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico,
e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade
competente.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
13- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
13.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
13.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
13.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
14 - DA CONTRATAÇÃO.
14.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor,
prazo de pagamento, condições de execução em conformidade com este
edital.
14.2.
A licitante vencedora será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, assinar o instrumento contratual.
14.3.
Antes da adjudicação será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.
14.4.
Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item
14.3. ou se recusar assinar o instrumento contratual, será convocada outra
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
15 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
15.1.
A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar
de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
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documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5
anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações
legais.
15.2.
Pela inexecução total ou parcial a licitante ficará sujeita às sanções
administrativas previstas nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93, 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.
15.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar
e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à licitante
juntamente as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
15.4.
Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93,
pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá,
garantida a prévia defesa e resguardados os procedimentos legais
pertinentes, aplicar as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional,
as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais
entidades controladas direta ou indiretamente pela União;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública.
15.4.1. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” acima (item
15.4) poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção de
multa.
15.4.2. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta
pelo não cumprimento das normas de licitação ou dos contratos
celebrados.
15.5.
A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra
autoridade competente, nos seguintes percentuais e hipóteses:
a) 5% (cinco por cento) sobre o valor anual da contratação , nos
casos de fraude fiscal, apresentação de documento falso, emissão de
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declaração falsa e comportamento inidôneo;
b) 2% (dois por cento) sobre o valor anual da contratação , nos
casos de retardamento da execução do objeto do contrato e falha ou
fraude na execução do contrato;
c) 1% (um por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos
de não assinatura do contrato no prazo estabelecido, não entrega da
documentação exigida no certame e não manutenção da proposta.
15.6.
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.
15.7.
A licitante, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento dos materiais, 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.
15.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/93.
15.9.
Se a licitante não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87
da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao
mês.
15.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta à licitante.
15.11.
No caso de aplicação de penalidade em que a concessionária 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.
15.11.1.
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.
15.12.

O período de atraso será contado em dias corridos.

15.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
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normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
15.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
16 - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE.
16.1.
O contrato terá vigência desde a sua assinatura até o dia 27 de
fevereiro de 2020, data esta que corresponde ao termo final do contrato de
locação do imóvel que serve de sede do Tribunal, podendo, a critério do
TRE/AL, ser prorrogada.
16.2.
Na hipótese de prorrogação do prazo de vigência, decorridos 12
(doze) meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser
reajustado, alcançando a data de formulação da proposta e aplicando-se o
índice IPCA acumulado no período, a requerimento do concedente, e caso se
verifique hipótese legal que autorize reajustamento.
16.3.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto
ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em
substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
16.4.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes
elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor
remanescente.
17- DO PAGAMENTO.
17.1.
A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação,
através de Guia de Recolhimento de Receitas da União - GRU, devendo
apresentar os comprovantes de recolhimento das GRU’s em até 05 (cinco)
dias úteis após sua quitação, ao Gestor do contrato para adoção das
providências necessárias.
17.2.
No primeiro e no último mês de vigência contratual, os valores da
contraprestação serão rateados com base na razão entre o número de dias
de vigência do presente contrato e o número de dias existentes no respectivo
mês.
17.3.
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 concessionário não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
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EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
365

I= (6/100)
365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
18 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
18.1.

As descritas no Anexo III (Minuta de contrato) do edital.

19 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
19.1.

As descritas no Anexo III (Minuta de contrato) do edital.

20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos
participantes, na forma da legislação vigente.
20.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
20.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
20.4.
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.
20.5.
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.
20.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
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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.
20.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
20.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
20.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e
Contratos, 6º andar – Bairro Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090.
20.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e
na documentação relativa ao certame.
20.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
20.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93.
20.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 20.9, no
caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
20.15.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A – Sugestão de Cardápio para Lanchonete;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de contrato;
ANEXO IV – Declaração de Visita Técnica;
ANEXO III – Declaração de Não Visita.
20.16.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, xx de xxxx de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
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Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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Anexo I
Pregão nº xx/2019
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. Concessão onerosa de uso de bem púbico, em caráter precário, de área,
instalações e mobiliário para exploração dos serviços de lanchonete, localizada no 13º
andar no Edifício Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, objetivando a
comercialização de refeições e lanches aos magistrados, servidores, visitantes e
jurisdicionados, nos termos e condições do presente Termo de Referência.
1.2. A área destinada à exploração comercial é de 22,00m2.
1.3. O mobiliário consiste em: Balcão de atendimento; Painel; Rodapé; Porta de giro em
duas folhas; Armário Superior; Armário Inferior; Prateleira; Persiana horizontal;
02(duas) unidades de peças de espelhos; Ar-condicionado de 18.000 Btus; Banquetas;
Luminárias;
1.4. Os eletrodomésticos necessários ao funcionamento da lanchonete deverão ser
provi denciados pelo concessionário.

2. OBJETIVO
2.1. Buscar uma melhor qualidade no serviço de alimentação, disponibilizando
lanchonete aos magistrados, servidores e usuários deste Regional;
2.2. Atender às exigências legais em vigor no que se refere à concessão de uso de área
e a devida contra prestação;
2.3. O público-alvo desta licitação consiste, potencialmente, em 197 (cento e noventa e
sete) servidores lotados na sede do Tribunal, magistrados e demais usuários que se
utilizem dos serviços prestados por este Órgão (visitantes e jurisdicionados);
a) Em estudo realizado pela área de gestão de pessoas, entre os servidores lotados
neste Tribunal, foi levantado o número de 96 (noventa e seis) potenciais usuários;
b) Os números indicados nos itens 2.3 e 2.3(a) não vinculam, em qualquer hipótese, a
prestação do serviço, tampouco constitui obrigação do cessionário de garantir público
mínimo para uso da lanchonete.
2.4. Estarão aptos a apresentar propostas para a prestação de serviços quaisquer
interes- sados, cujo ramo de atividade guarde pertinência e compatibilidade em
características, quantidades e prazos com o objeto constante deste Termo de
Referência, bem assim que atendam às exigências ora estipuladas.
3. HABILITAÇÃO
3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor,
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
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sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus
administradores;
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de regularidade junto à Fazenda Federal – Certidão Conjunta Negativa de
Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil;
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: CND - Certidão Negativa de
Débito, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou pela Secretaria da
Receita Federal;
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
Certidão de Regularidade de FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Art. 3º da Lei nº
12.440, de 7 de julho de 2011 (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas); e
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede
da licitante.
3.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) A empresa deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) de forma satisfatória
que a licitante executa ou executou a prestação dos serviços de preparo e
fornecimento de, pelo menos, 10 (dez) lanches/refeições por dia útil pelo período
mínimo de 04 (quatro) meses, ininterruptos ou não, ou declaração da empresa
informando que presta serviços, com características semelhantes e compatíveis ao
objeto desta licitação, de forma autônoma, atendendo ao número de refeições e
período antes mencionados, ficando sujeita à vistoria para confirmação pelo
CONCEDENTE;
b) É facultada às empresas proponentes realizar vistoria nas instalações dos locais onde
os serviços serão executados;
c) O licitante que optar por realizar a visita técnica, acompanhado por servidor
designado para esse fim, nos termos do modelo do Anexo IV, deverá efetuar o
agendamento previamente junto à Seção de Manutenção e Reparos, por meio do
telefone (82) 2122-7797 (SMR);
d) Para a vistoria, o licitante, ou seu representante, deverá estar devidamente
identificado;
e) Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar declaração que
não efetuou a visita técnica, mas que concorda com todas as condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos, e, ainda, que assume toda e qualquer
responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na
verificação das condições do local de execução do objeto da presente licitação,
conforme modelo constante no Anexo V.
3.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da licitante.
3.5. OUTROS DOCUMENTOS

Minuta de edital de pregão alterada (0569423)

SEI 0000389-17.2019.6.02.8000 / pg. 448

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
a) Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a
inexistência de vínculo dos membros da concessionária com este Tribunal, que
evidencie a prática de nepotismo, conforme atesta o art. 2º, V, e art. 3º da Resolução
7/2005 e/ou art. 4º da Resolução 156/2012, ambas do CNJ;
b) Declaração em que ateste cumprir o prescrito no art. 27, V, da Lei nº 8.666/93;
c) Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a inexistência
de fato superveniente que impeça a celebração pela Administração, nos termos do
art. 32, §2º da Lei nº 8.666/93;
d) Alvará Sanitário.
3.6. A DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ:
a) Estar em nome da licitante;
b) Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente. Nos
casos omissos, o(a) pregoeiro(a) considerará como prazo de validade o de 60
(sessenta) dias, contados da data de expedição do respectivo documento, exceto a
Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
ambas com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com o art. 2º,
do Decreto nº 6.106/2007;
c) Referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal dispositivo não é válido
para a Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária, bem
como a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais.
4. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS
4.1. O fornecimento dos lanches deverá ser efetuado de segunda a sexta-feira no
horário de 11h às 19h (segunda-feira a quinta-feira) e de 6h às 14h (sexta-feira).
4.2. A critério da Administração do Tribunal, o horário de atendimento poderá ser
alterado, a fim de atender os casos excepcionais.
4.3. O cardápio para os lanches constantes no anexo I-A, poderá sofrer alterações
levando-se em conta o comportamento dos usuários, frente à alimentação servida.
4.4. Não será permitida a venda ou exposição de bebidas alcoólicas na lanchonete, sob
pena de rescisão imediata do contrato.
4.5. A licitante vencedora receberá as instalações juntamente com o mobiliário,
mediante contrato de concessão de uso, após serem as mesmas vistoriadas pelas
partes interessadas e atestada, em termo específico, a adequação das instalações
à exploração comercial objeto deste instrumento.
5. TABELA DE PREÇOS:
ITEM LOCAL
01

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
- SEDE

ÁREA

VALOR MÍNIMO ESTIMADO

13º Andar
22,00m²

- R$ 1.251,74 (mil duzentos e cinquenta e
umreais e setenta e quatro centavos).

5.1. O valor mínimo estimado é composto por:
a) O valor de R$ 906,84 (novecentos e seis reais e oitenta centavos), que
corresponde à remuneração pelo uso do espaço, valor este obtido a partir da
avaliação do imóvel proporcional à área objeto da cessão.
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b) O valor equivalente ao consumo de energia elétrica, Sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, foi estimado em R$ 291,03 (duzentos e noventa e um reais e três
centavos) mediante estudo feito pela Seção de Manutenção e Reparos e pela Seção
de Gestão de Contratos e equivale à 399 kWh/mês;
c) O valor equivalente ao consumo de água potável, estimado em R$ 47,53 (quarenta
e sete reais e cinquenta e três centavos), equivalente a 250,00 L/dia;
d) O valor da taxa de coleta de lixo, proporcional à área efetivamente ocupada, com
valor estimado em R$ 6,34 (seis reais e trinta e quatro centavos).

6. MODALIDADE DE LICITAÇÃO
6.1. Os serviços do objeto deste certame serão contratados através da modalidade
licitatória Pregão, tipo maior lance, instituída pela Lei nº 10.520/2002.
7. DO PAGAMENTO
7.1. A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação, através de
Guia de Recolhimento de Receitas da União - GRU, devendo apresentar os
comprovantes de recolhimento das GRU’s em até 05 (cinco) dias úteis após sua
quitação, ao Gestor do contrato para adoção das providências necessárias.
7.2. No primeiro e no último mês de vigência contratual, os valores da
contraprestação serão rateados com base na razão entre o número de dias de
vigência do presente contrato e o número de dias existentes no respectivo mês.
8. ENCARGOS SOCIAIS
8.1. À Concessionária caberá, ainda:
a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los
na época própria, vez que os seus funcionários não manterão nenhum vínculo
empregatício com este Regional.
b) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos
serviços;
c) Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências, obrigações e
encargos necessários ao cumprimento das imposições legais inerentes ao exercício
das atividades finalísticas do objeto licitado;
d) A inadimplência da concessionária, com referência aos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não
transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar
o objeto desta licitação.
9. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
9.1. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de
acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem
devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os
mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com este Regional;
9.2. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Poder
Judiciário ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos
seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que
estiver sujeita;
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9.3. Corrigir todas as imperfeições verificadas pela Fiscalização, na execução das
atividades, no prazo por esta determinada;
9.4. Efetuar, mensalmente, a contraprestação pactuada da forma e no prazo estipulado
pela Administração;
9.5. Equipar a lanchonete de maneira adequada à prestação dos serviços;
9.6. Dar início ao exercício das atividades na área no prazo máximo de 5 (cinco) dias
corridos contados do recebimento do contrato;
9.7. Manter a lanchonete funcionando exclusivamente dentro da área cujo uso é
permitido;
9.8. Manter a área e edificações em perfeitas condições de segurança, conservação e
limpeza, arcando com as despesas para tanto necessárias;
9.9. Fornecer, semanalmente, os lanches de acordo com o cardápio apresentado na
proposta, em condições sadias, preparadas fora do Tribunal, com gêneros de primeira
qualidade, ótima apresentação e sabor agradável, dentro das exigências de higiene e
técnicas culinárias;
9.10. Efetuar o transporte dos alimentos em recipientes adequados, devidamente
tampados e isolados, providenciar, por sua conta e risco, a conservação dos mesmos
e, se for o caso, o estoque de alimentos e de material necessários à sua atividade;
9.11. Retirar do local dos serviços, diariamente, lixo resultante de suas atividades, de
acordo com as normas fixadas pelo órgão competente;
9.12. Encerrar, de imediato, qualquer atividade que esteja sendo exercida e que venha
a ser proibida por órgão competente;
9.13. Garantir adequadas condições para todos os empregados que estiverem
prestando serviço neste Regional, através de exames de saúde periódicos, utilizando
para a execução dos serviços profissionais devidamente qualificados;
9.14. Manter, por sua exclusiva conta, os funcionários em serviço, devidamente
uniformizados, os quais deverão apresentar-se permanentemente limpos e asseados,
quer no aspecto pessoal, quer no vestiário e calçado, substituindo-se imediatamente,
por solicitação do Tribunal, aquele que não preencher esta exigência. Todos os
empregados deverão portar cartão de identificação, do qual deverá constar seu nome
e função.
9.15. A Concessionária fornecerá uniforme completo aos seus empregados;
9.16. Efetuar supervisão rigorosa do processo de higienização de bandejas, pratos,
talheres e demais utensílios, visando à garantia da sanidade microbiológica dos
mesmos;
9.17. Apresentar, quando da assinatura do contrato, relação nominal, com respectiva
identificação e qualificação dos empregados que serão utilizados na execução dos
serviços. Qualquer eventual substituição, exclusão ou inclusão deverá ser notificada
ao gestor do contrato;
9.18. Manter fixado em local visível o cardápio da lanchonete e tabela de preços de
todos os itens encontrados na relação;
9.19. Apresentar ao Concedente, antes do início da execução dos serviços, planilha
com os referenciais dos preços praticados, para efeito de avaliação prévia da
compatibilidade dos mesmos com aqueles praticados em estabelecimentos
equivalentes.
9.20. Afastar, de imediato, qualquer pessoa a ela vinculada que pratique ato
inadequado, bem como descumpra as normas e/ou instruções de que trata este
instrumento;
9.21. Desocupar, de imediato, a área licitada, restituindo-a em perfeitas condições de
uso, quando findo, dissolvido ou rescindido o contrato;
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9.22. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e
qualificação exigidas para a contratação;
9.23. Permitir o acesso dos representantes deste Tribunal, sem prévia comunicação,
nos locais de preparo e acondicionamento dos alimentos, sendo para tal exigida
apenas a devida identificação do agente (em regra, o gestor do contrato);
9.24. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL não aceitará, sob nenhum
pretexto, a transferência de responsabilidade da Concessionária para outras
entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
9.25. A inadimplência da Concessionária, com referência aos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não
transfere à Administração a responsabilidade por pagamento, nem poderá onerar o
objeto desta licitação.
9.26. A Concessionária obrigar-se-á a pagar os tributos e as contas de serviços
públicos que venham a incidir sobre o espaço cedido, tais como energia elétrica,
água e taxa da coleta de lixo, de acordo com a composição constante do item 5 –
Tabela de Preços.
9.27. Obter, junto ao órgão competente, alvará sanitário para funcionamento no
prédio sede do TRE/AL.
10. OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE10.1. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução do ajuste, inclusive permitir o livre acesso dos funcionários da
Concessionária à dependência enfocada no subitem 1.1, do objeto;
10.2. Atestar a execução do objeto por meio do gestor do contrato e acompanhar
efetivamente a contraprestação da Concessionária, fazendo juntar ao processo os
documentos necessários à sua comprovação;
10.3. Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que
atendidas as obrigações contratuais;
10.4. Emitir ordem de serviço para início das atividades da Concessionária, após a
assinatura do contrato;
10.5. Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato.
11. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
11.1. O objeto licitado será acompanhado e fiscalizado por servidor do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL especialmente designado pela autoridade
competente, que terá seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuições e
responsabilidades definidas na Resolução TRE-AL nº 15.787/2017.
12. DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
12.1. O contrato terá vigência desde sua assinatura até o dia 27 de fevereiro de 2020, data
esta que corresponde ao termo final do contrato de locação do imóvel que serve de sede do
Tribunal, podendo, a critério do TRE/AL, ser prorrogada;
12.2. Na hipótese de prorrogação do prazo de vigência, decorridos 12 (doze) meses
da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser reajustado, alcançando a
data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA acumulado no período, a
requerimento do concedente, e caso se verifique hipótese legal que autorize
reajustamento.
12.3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier
a ser determinado pela legislação então em vigor.
12.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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13.1. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada
do SICAF, ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso
XIV do art. 4º da mesma Lei, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste Edital e das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93,
a licitante que:
a) não celebrar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta;
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certa- me;
c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
d) não mantiver a proposta;
e) falhar ou fraudar a execução do Contrato; e
f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
13.2. Nos termos do art. 86 e do art. 87, ambos da Lei nº 8.666/1993, pela inexecução
total ou parcial do objeto do Contrato a ser celebrado com o CONCEDENTE poderá este,
garantida a ampla defesa, aplicar à CONCESSIONÁRIA as sanções específicas fixadas a
seguir, além daquelas previstas neste Termo de Referência e no instrumento contratual:
13.2.1. Advertência escrita;
13.2.2. Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigações:
a) Na hipótese da CONCESSIONÁRIA não iniciar a execução do objeto con tratado no
prazo estabelecido, caracterizar-se-á atraso, e será aplicada multa de 0,2% (zero
vírgula dois por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da
Taxa Mensal de Ocupação do Espaço (Item 5.);
b) O CONCEDENTE a partir do 10º (décimo) dia de atraso poderá recusar o objeto
contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa
diária por atraso, ante a inacumulabilidade da cobrança;
c) Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor total da contratação;
d) Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo es tabelecido
no subitem 14.1.2.b. deste Termo de Referência, as hipóteses em que a
CONCESSIONÁRIA não apresentar situação regular conforme exigên cias contidas no
Edital, no Termo de Referência e no Instrumento Contratu al;
e) Caso a CONCESSIONÁRIA não atenda aos demais prazos e obrigações contantes no
Edital, neste Termo de Referência e no Contrato, aplicar-se-á multa de 0,2% (zero
vírgula dois por cento) por dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da Taxa
Mensal de Ocupação do espaço (Item 5.);
f) A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Administração rescinda a
contratação e aplique outras sanções previstas em Lei;
13.2.3. Multa por Rescisão;
a) Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor total da contratação;
b) Não deve haver cumulação entre a multa prevista neste artigo e a multa específica prevista
para outra inexecução que enseje em rescisão. Nesta hi pótese, deve ser aplicada a multa de
maior valor;
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c) c) As multas descritas serão cobradas administrativamente, através de Guia de Recolhimento
de Receitas da União – GRU, emitida pela Fiscalização do Contrato ou ou descontadas da
garantia e, na impossibilidade, judicialmente;
d) Além das penalidades citadas, a CONCESSIONÁRIA ficará sujeita ainda ao cancelamento de
sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONCEDENTE, bem como será descredenciada
do SICAF e, se submeterá ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV
da Lei 8.666/1993;

e) As penalidades aplicadas à CONCESSIONÁRIA serão registradas no SICAF;
f) A CONCESSIONÁRIA não incorrerá em multa durante as prorrogações compensatórias
expressamente concedidas pelo CONCEDENTE, em virtude de caso fortuito, força maior ou de
impedimento ocasionado pela Administração.
13.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará à Conceionária o contraditório e a ampla defesa, observando-se
o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

14. DA RESCISÃO
14.1. A inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de Referência enseja a sua rescisão,
conforme disposto nos artigos 77, 78, incisos I a VIII, XII e XVII, artigo 79, incisos e parágrafos, e
artigo 80, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.666/1993. Os casos de rescisão serão formalmente
motivados nos autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, e, ainda:
14.2. A rescisão deste instrumento poderá ser:
14.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONCEDENTE nos casos enumerados nos
incisos I a VIII, XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/1993;
14.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência
para o CONCEDENTE;
14.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria 14.3. A rescisão
administrativa ou amigável será precedida de ato escrito e fundamentado da autoridade
competente; 14.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei
nº 8.666/1993 sem que haja culpa da CONCESSIONÁRIA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos
pela execução deste instrumento até data de rescisão.
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ANEXO I

SUGESTÃO DO CARDÁPIO LANCHONETE

Itens sugeridos para disponibilização nos balcões:

1.

Sucos de polpa;

2.
3.

Sucos prontos de caixinha;

4.

Salada de frutas (pré-preparada);

5.

Salgados de forno (coxinha, pastel, folhado, etc);

6.

Sanduíche natural;

7.

Sanduíche misto quente;

8.

Torta salgada;

9.

Bolos de café;

10.

Bolos com cobertura;

11.

Almoço em porção individual congelada;

Refrigerantes;
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12.

Açaí na tigela;

13.

Tapioca;

14.

Docinhos (brigadeiro / surpresa de uva);

15.

Frutas in natura;

16.

Água de Coco;

17.

Sopas;

18.

Pão de queijo (tradicional e mineiro);

19.

Saladas para almoço.

Minuta de edital de pregão alterada (0569423)

SEI 0000389-17.2019.6.02.8000 / pg. 456

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
ANEXO II
Pregão Eletrônico nº XX/2019
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
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
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ANEXO III
Contrato nº XX/2019

MINUTA
Contrato de concessão onerosa de uso
de espaço público para exploração
comercial de restaurante e lanchonete,
entre o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, em nome da União, e a
empresa _______.
Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de
Direito Público Interno - situado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 – Farol,
Maceió/AL, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato
representado por seu neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado,
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no
CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, e a
empresa _______________________, situada em ________________, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° _____________________, daqui por diante denominada
CONCESSIONÁRIA, neste ato representada por _________________, portador do
RG nº ______________, inscrito no CPF sob o n° _________________, residente em
__________________, resolvem celebrar o presente Contrato de concessão
onerosa de uso de espaço público para exploração comercial de restaurante e
lanchonete, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Este contrato tem por objeto concessão onerosa de uso de espaço
público, em caráter precário, de área, instalações e mobiliário,
para
exploração dos serviços de lanchonete, localizada no 13º andar no edifício
Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, objetivando a
comercialização de refeições e lanches aos magistrados, servidores, visitantes
e jurisdicionados, nos termos e condições do edital de licitações e seus anexos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A área destinada à exploração comercial é de
22,00m².
PARÁGRAFO SEGUNDO - O mobiliário consiste em: balcão de atendimento;
Painel; Rodapé; Porta de giro em duas folhas; Armário Superior; Armário
inferior; Prateleira; Persiana horizontal; 02 (duas) unidades de peças de
espelhos; Ar-condicionado de 18.000 Btus; Banquetas; Luminárias.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Os eletrodomésticos necessários ao funcionamento da
lanchonete deverão ser providenciados pelo concessionário.
PARÁGRAFO QUARTO -Não será permitida a subcontratação, no todo ou em
parte, do objeto deste contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Este contrato será regido pelos mandamentos da Lei Federal nº
8.666/93 e regulamentações.
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as
disposições das Leis nº 10.520/02, 8.078/90, do Decreto nº 5.450/05, os
princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem,
como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de
15/02/2017, disponível no site www.tre-al.jus.br. Devendo-se observar, ainda,
o Código de Ética do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (Resolução
15.559/2014).
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
A concessionária pagará pela utilização da dependência e bens
objeto deste contrato a Taxa Mensal de Ocupação do Espaço no valor de R$
xxx, perfazendo o valor total da contratação, considerando o prazo de
vigência do contrato, R$ xxx.
PARÁGRAFO ÚNICO – Na taxa Mensal de Ocupação do Espaço estão incluídos:
a) O valor correspondente à remuneração pelo uso do espaço;
b) O valor equivalente ao consumo de energia elétrica, Sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, arbitrado em R$ 291,03 (duzentos e noventa e um reais e três
centavos) mediante estudo feito pela Seção de Manutenção e Reparos e pela Seção
de Gestão de Contratos e equivale à 399 kWh/mês;
c) O valor equivalente ao consumo de água potável, arbitrado em R$ 47,53 (quarenta
e sete reais e cinquenta e três centavos), equivalente a 250,00 L/dia;
d) O valor da taxa de coleta de lixo, proporcional à área efetivamente ocupada, com
valor arbitrado em R$ 6,34 (seis reais e trinta e quatro centavos).

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA O FORNECIMENTO DE
LANCHES
O fornecimento dos lanches deverá ser efetuado de segunda a
sexta-feira no horário de 11h às 19h (segunda-feira a quinta-feira) e de 6h
às 14h (sexta-feira).
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A critério da Administração do Tribunal, o horário
de atendimento poderá ser alterado, a fim de atender os casos
excepcionais.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O cardápio para os lanches constantes no anexo I-A
do Edital, poderá sofrer alterações levando-se em conta o comportamento
dos usuários, frente à alimentação servida.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Não será permitida a venda ou exposição de
bebidas alcoólicas na lanchonete, sob pena de rescisão imediata do
contrato.
PARÁGRAFO QUARTO - A concessionária receberá as instalações, a partir da
assinatura deste instrumento, após serem as mesmas vistoriadas
pelas partes interessadas.
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação,
através de Guia de Recolhimento de Receitas da União - GRU, devendo
apresentar os comprovantes de recolhimento das GRU’s em até 05 (cinco)
dias úteis após sua quitação, ao Gestor do contrato para adoção das
providências necessárias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No primeiro e no último mês de vigência contratual,
os valores da contraprestação serão rateados com base na razão entre o
número de dias de vigência do presente contrato e o número de dias
existentes no respectivo mês.
PARÁGRAFO TERCEIRO - 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 a concessionária 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%
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
São obrigações da CONCESSIONÁRIA:
Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de
seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e
quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços
executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm
nenhum vínculo empregatício com este Regional;
b)
Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar
ao Poder Judiciário ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa
ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
c)
Corrigir todas as imperfeições verificadas pela Fiscalização, na
execução das atividades, no prazo por esta determinada;
d)
Efetuar, mensalmente, a contraprestação pactuada da forma e no
prazo estipulado pela Administração;
e)
Equipar a lanchonete de maneira adequada à prestação dos
serviços;
f)
Dar início ao exercício das atividades na área no prazo máximo de
05 (cinco) dias corridos contados do recebimento do contrato;
g)
Manter a lanchonete funcionando exclusivamente dentro da área
cujo uso é permitido;
h)
Manter a área e edificações em perfeitas condições de segurança,
conservação e limpeza, arcando com as despesas para tanto
necessárias;
i)
Fornecer, semanalmente, os lanches de acordo com o cardápio
apresentados na proposta, em condições sadias, preparadas fora do
Tribunal, com gêneros de primeira qualidade, ótima apresentação e
sabor agradável, dentro das exigências de higiene e técnicas
culinárias;
j)
Efetuar o transporte dos alimentos em recipientes adequados,
devidamente tampados e isolados, providenciar, por sua conta e risco,
a conservação dos mesmos e, se for o caso, o estoque de alimentos e
de material necessários à sua atividade;
k)
Retirar do local dos serviços, diariamente, lixo resultante de suas
atividades, de acordo com as normas fixadas pelo órgão competente;
l)
Encerrar, de imediato, qualquer atividade que esteja sendo
exercida e que venha a ser proibida por órgão competente;
m) Garantir adequadas condições para todos os empregados que
estiverem prestando serviço neste Regional, através de exames de
saúde periódicos, utilizando para a execução dos serviços profissionais
devidamente qualificados;
n)
Manter, por sua exclusiva conta, os funcionários em serviço,
devidamente uniformizados, os quais deverão apresentar-se
permanentemente limpos e asseados, quer no aspecto pessoal, quer
no vestiário e calçado, substituindo-se imediatamente, por solicitação
a)
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do Tribunal, aquele que não preencher esta exigência. Todos os
empregados deverão portar cartão de identificação, do qual deverá
constar seu nome e função.
o)
Efetuar supervisão rigorosa do processo de higienização de
bandejas, pratos, talheres e demais utensílios, visando à garantia da
sanidade microbiológica dos mesmos;
p)
Apresentar, quando da assinatura do contrato, relação nominal,
com respectiva identificação e qualificação dos empregados que serão
utilizados na execução dos serviços. Qualquer eventual substituição,
exclusão ou inclusão deverá ser notificada ao gestor do contrato;
q)
Manter fixado em local visível o cardápio da lanchonete e tabela
de preços de todos os itens encontrados na relação;
r)
Apresentar ao Concedente, antes do início da execução dos
serviços, planilha com os referenciais dos preços praticados, para
efeito de avaliação prévia da compatibilidade dos mesmos com
aqueles praticados em estabelecimentos equivalentes;
s)
Afastar, de imediato, qualquer pessoa a ela vinculada que
pratique ato inadequado, bem como descumpra as normas e/ou
instruções de que trata este instrumento;
t)
Desocupar, de imediato, a área licitada, restituindo-a em perfeitas
condições de uso, quando findo, dissolvido ou rescindido o contrato;
u)
Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de
habilitação e qualificação exigidas para a contratação;
Permitir o acesso dos representantes deste Tribunal, sem prévia
comunicação, nos locais de preparo e acondicionamento dos
alimentos, sendo para tal exigida apenas a devida identificação do
agente (em regra, o gestor do contrato);
w) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL não aceitará,
sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da
Concessionária para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou
quaisquer outros.
x)
A inadimplência da Concessionária, com referência aos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da
execução
do
contrato,
não
transfere
à
Administração
a
responsabilidade por pagamento, nem poderá onerar o objeto desta
licitação.
y)
A Concessionária fornecerá uniforme completo aos seus
empregados, mantendo-os permanentemente limpos e asseados, tanto
no aspecto físico dos funcionários, como no que diz respeito a
vestuário e calçado, substituindo imediatamente, por solicitação do
Tribunal, aquele que não preencher essa exigência.
z)
A Concessionária obrigar-se-á a pagar os tributos e as contas de
serviços públicos que venham a incidir sobre o espaço cedido, tais
como energia elétrica, água e taxa da coleta de lixo. Considerando
que não é possível a instalação de medidores individuais para aferir o
consumo de energia elétrica e de água potável do espaço cedido, o
valor a ser cobrado para tais despesas será por estimativa, com base
v)
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nos seguintes critérios:
y.1) O valor equivalente ao consumo de energia elétrica, Sede
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, foi estimado
mediante estudo feito pela Seção de Manutenção e Reparos e
equivale à 399 kWh/mês;
y.2) O valor equivalente ao consumo de água potável, Sede
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, foi estimado
mediante estudo feito pela Seção de Manutenção e Reparos e
equivale à 250,00 L/dia;
y.2) Havendo cobrança de taxa de coleta de lixo pelo
Município de Maceió, a Concessionária terá a obrigação de
pagar a quantia proporcional à área efetivamente ocupada.
aa) Obter, junto ao órgão competente, alvará sanitário para
funcionamento no prédio sede do TRE/AL;
bb) Fazer uso consciente de energia elétrica e água;
cc) Usar material de limpeza e outros materiais químicos necessários, que
estejam aprovados pelo órgão governamental competente, e que não
causem danos às pessoas, bem como aos revestimentos, pisos, instalações,
e redes de água e esgoto, zelando inclusive pelo conforto olfativo dos
servidores e transeuntes;
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não será permitida a subcontratação, no todo ou em
parte, do objeto deste certame licitatório.
PARÁGRAFO SEGUNDO - À Concessionária caberá, ainda:
a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e
obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários
não manterão nenhum vínculo empregatício com este Regional;
b) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
funcionários no desempenho dos serviços;
c) Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências,
obrigações e encargos necessários ao cumprimento das imposições
legais inerentes ao exercício das atividades finalísticas do objeto
licitado.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A inadimplência da concessionária, com referência
aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes
da execução do contrato, não transfere à Administração a responsabilidade
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto desta contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
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O Concedente se obriga a:
a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do
ajuste, inclusive permitir o livre acesso dos funcionários da
Concessionária à dependência localizada no edifício sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas;
b) Atestar a execução do objeto por meio do gestor do contrato e
acompanhar efetivamente a contraprestação da Concessionária,
fazendo juntar ao processo os documentos necessários à sua
comprovação;
c) Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde
que atendidas as obrigações contratuais;
d) Emitir ordem de serviço para início
Concessionária, após a assinatura do contrato;

das

atividades

da

e) Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
O contrato terá vigência desde a sua assinatura até o dia 27 de
fevereiro de 2020, data esta que corresponde ao termo final do contrato de
locação do imóvel que serve de sede do Tribunal, podendo, a critério do
TRE/AL, ser prorrogada.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na hipótese de prorrogação do prazo de vigência,
decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, o seu valor
poderá ser reajustado, alcançando a data de formulação da proposta e
aplicando-se o índice IPCA acumulado no período, a requerimento do
concedente, e caso se verifique hipótese legal que autorize reajustamento.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso o índice estabelecido para reajustamento
venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será
adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então
em vigor.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice
substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do
preço do valor remanescente.
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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A CONSSECIONÁRIA que dentro do prazo de validade de sua
proposta, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de
licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de
até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das demais
cominações legais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Pela inexecução total ou parcial a concessionária
ficará sujeita às sanções administrativas previstas nas Leis nº 10.520/2002 e
8.666/93, 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.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de
impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser
aplicadas à concessionária juntamente as multas convencionais e de mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº
8.666/93, pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração
poderá, garantida a prévia defesa e resguardados os procedimentos legais
pertinentes, aplicar as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pela União;
d) declaração de inidoneidade
administração Pública.

para

licitar

ou

contratar

com

a

PARÁGRAFO QUARTO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” acima
(parágrafo terceiro) poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção
de multa.
PARÁGRAFO QUINTO - A advertência consiste em repreensão por escrito
imposta pelo não cumprimento das normas de licitação ou dos contratos
celebrados.
PARÁGRAFO SEXTO A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de
despesas ou outra autoridade competente, nos seguintes percentuais e
hipóteses:
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a) 5% (cinco por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos
de fraude fiscal, apresentação de documento falso, emissão de
declaração falsa e comportamento inidôneo;
b) 2% (dois por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos
de retardamento da execução do objeto do contrato e falha ou fraude
na execução do contrato;
c) 1% (um por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos de
não assinatura do contrato no prazo estabelecido, não entrega da
documentação exigida no certame e não manutenção da proposta.
PARÁGRAFO SÉTIMONa aplicação das penalidades previstas nesta
cláusula 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.
PARÁGRAFO OITAVO A concessionária, quando não puder cumprir os
prazos estipulados para o fornecimento dos materiais, 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.
PARÁGRAFO NONO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na
forma do art. 109 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO DEZ - Se a concessionária não recolher o valor da multa que lhe
for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para
o pagamento, a importância será ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86
e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5%
(meio por cento) ao mês.
PARÁGRAFO ONZE – O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta à concessionária.
PARÁGRAFO DOZE –
No caso de aplicação de penalidade em que a
concessionária 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.
PARÁGRAFO TREZE - 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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PARÁGRAFO CARTORZE – O período de atraso será contado em dias corridos.
PARÁGRAFO QUINZE – Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes, respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
PARÁGRAO DEZESSEIS – Os atos administrativos de aplicação das sanções,
com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO
Este Contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente em virtude
dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o
objeto do mesmo.
CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES
Este Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA DOZE - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO E À
PROPOSTA COMERCIAL DA CONCESSIONÁRIA
Este contrato vincula-se, integralmente, em todos os seus termos,
às condições e especificações do Pregão Eletrônico TRE/AL nº XX/2019, e dos
seus anexos, e à proposta comercial da Concessionária evento SEI nº XXXX no
Processo SEI nº 0000389-17.2019.6.02.8000.
CLÁUSULA TREZE - DA PUBLICAÇÃO
O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da
União, na forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA CATORZE - DO FORO
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do
Estado de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o
presente contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado
pelas partes abaixo:
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Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Pela Empresa
Representante da empresa
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA (FACULTATIVA)

Eu,

(Representante Legal
devidamente
qualificado)
da
empresa
, DECLARO, para os devidos fins, que
visitei o local onde será executado o objeto do Pregão nº xxx/2019, tendo tomado
conhecimento de todas as peculiaridades e características do local, inclusive, das
possíveis dificuldades que possam onerar futuramente nossa empresa na execução
do mesmo.

XXXXXXXXX, XX de
XXXXXXX de XXXX.

NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)

CPF nº:
RG nº:

Minuta de edital de pregão alterada (0569423)

SEI 0000389-17.2019.6.02.8000 / pg. 469

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA (OBRIGATÓRIA SE
NÃO REALIZAR A VISITA)

Eu,
devidamente qualificado) da empresa

(Representante

Legal

, DECLARO, para os devidos fins, que NÃO
visitei o local onde será realizado o objeto do Pregão nº xxx/2019, por
opção própria, assumindo, assim, que tenho total conhecimento acerca da
estrutura física do local, e CONCORDO com todas as condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e
qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em
virtude da omissão na verificação das condições do local de execução do
objeto do certame.

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX.

NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)

CPF nº:
RG nº:
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de julho de 2019.

À AJ-DG,
para análise de minuta de edital alterada, em razão
das alterações no Termo de Referência.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 19/07/2019, às 11:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0569424 e o código CRC B87E078D.

0000389-17.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0569424

0569424v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2019.

À SLC,
Tratando-se de licitação para concessão onerosa de
uso de espaço público localizado no 13º pavimento do Edifício
Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL
(área de 22,00m2 ) e bens destinados à prestação de serviço
de restaurante e lanchonete, impende retirar do preâmbulo
da minuta do edital, a menção ao tipo da empreitada, por
inaplicável à espécie.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 23/07/2019, às 10:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0570231 e o código CRC 084AE0B1.
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Despacho AJ-DG 0570231

0570231v1
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2019
Minuta
PROCESSO Nº: 000038917.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MAIOR
DESCONTO
Data: xx de xxxx de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário Abertura: xxh.
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 MAIOR
DESCONTO, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a
concessão onerosa de uso de espaço público para exploração dos serviços de
lanchonete.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº
8.538, de 06/10/15 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicase ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123/2006, a
Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal,
publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, 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 8.078/90 e demais exigências deste Edital e seus
anexos, devendo-se observar, ainda, o Código de Ética do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas (Resolução 15.559/2014).
1- DO OBJETO E DA VISTORIA.
1.1.
O presente Pregão tem por objetivo a concessão onerosa de uso de
espaço público, em caráter precário, de área, instalações e mobiliário, para
exploração dos serviços de lanchonete, localizada no 13º andar no edifício
Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, objetivando a
comercialização de refeições e lanches aos magistrados, servidores, visitantes
e jurisdicionados, nos termos e condições deste edital e seus anexos.
1.1.1. A área destinada à exploração comercial é de 22,00m².
1.1.2. O mobiliário consiste em: balcão de atendimento; Painel; Rodapé;
Porta de giro em duas folhas; Armário Superior; Armário inferior;
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Prateleira; Persiana horizontal; 02 (duas) unidades de peças de espelhos;
Ar-condicionado de 18.000 Btus; Banquetas; Luminárias.
1.1.3. Os eletrodomésticos necessários ao funcionamento da lanchonete
deverão ser providenciados pelo concessionário.
1.1.4. Não será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do
objeto deste certame licitatório.
1.2.
É facultada às empresas
instalações do local a ser cedido.

proponentes

realizar

vistoria

nas

1.3.
O licitante que optar por realizar a visita técnica, acompanhado por
servidor designado para esse fim, deverá efetuar o agendamento previamente
junto à Seção de Manutenção e Reparos, por meio do telefone (82) 2122-7797
(SMR).
1.3.1. Para a vistoria, o licitante, ou seu representante, deverá estar
devidamente identificado.
1.3.2. O licitante que efetuar a vistoria deverá emitir a Declaração de
Visita Técnica, nos termos do modelo do Anexo IV.
1.3.3. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar
declaração que não efetuou a visita técnica, mas que concorda com
todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e, ainda, que
assume toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais
prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições do
local de execução do objeto da presente licitação, conforme modelo
constante no Anexo V.
2- DA PARTICIPAÇÃO.
2.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente
ao objeto licitado, obrigatoriamente, pessoas jurídicas, previamente
cadastradas 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.
2.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
2.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste
Edital.
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2.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes deverão declarar,
em campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos
requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos
benefícios previstos no referido diploma legal.
2.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
2.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência,
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
2.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;
2.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras,
coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de
constituição;
2.4.4.

estrangeiras que não funcionem no País;

2.4.5. 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).
3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
3.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto
nº 5.450/05).
3.2.

O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no

site acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
3.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
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3.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art.
3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
3.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor
da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº
5.450/05).
4 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).
4.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, do Art.
13º, do Decreto 5.450/05).
4.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com
a descrição do objeto ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a
partir da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br
e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico.
4.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do
Decreto nº 5.450/05).
4.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços,
utilizando do campo “descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da
abertura da sessão pública;
b) a descrição do objeto de acordo com o Anexo I deste edital.
4.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações
diversas daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por
parte do licitante, para que a descrição complementar não contrarie
as especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação.
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4.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se
enquadrem nas especificações exigidas, ou anexos não solicitados,
considerando-se que pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao
fornecimento descrito neste edital.
4.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais
mais vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão
consideradas para efeito de escalonamento de ofertas, mas
vincularão o proponente na execução contratual.
4.4.3.
Não podem constar da “descrição detalhada do objeto”
qualquer tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ,
logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada
nos termos do item 8.1.
4.5.
As declarações referidas no subitem 9.1 “b” deverão ser enviadas
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e
envio da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo
Pregoeiro na fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via
chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
4.6.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas
que o omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido
serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
4.7.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas
aos objetos desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo
de Serviços do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste
edital.
4.8.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
4.9.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de
eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
4.10.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a
proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens
deste edital.
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5 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
5.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
5.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
5.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos
os licitantes.
5.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
6 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
6.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
6.1.1. O julgamento obedecerá ao critério de MAIOR DESCONTO para o objeto
deste Edital, que será convertido no valor da Taxa Mensal de Ocupação do
Espaço, conforme subitem 6.2 deste Edital.
6.1.1.1. O percentual de desconto ofertado será o critério adotado para
classificação e julgamento das propostas no sistema Comprasnet,
demonstrando o quanto a licitante se dispõe a pagar mensalmente pela
utilização da área cedida, incluindo o valor arbitrado correspondente ao
consumo de água, energia e coleta de lixo.
6.1.1.2. Para efeito de apuração da Taxa Mensal de Ocupação (TU) do
espaço será considerada até 05 (cinco) casas decimais.
6.1.2. Os lances deverão ser ofertados pelo percentual de desconto
sobre 100 (cem), que será convertido no valor da taxa mensal de utilização
da área cedida, sendo o percentual de desconto ofertado levado a efeito
para a fase de lances.
6.1.3. O percentual de desconto ofertado será convertido no valor da
Taxa Mensal de Ocupação do Espaço concedido, conforme a fórmula a
seguir:
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TU = (D x R$ 1.000,00) x 100
Em que:
TU = taxa mensal de ocupação do espaço;
D= percentual de desconto ofertado.
6.1.4. A fim de esclarecer o modelo adotado para este pregão, seguem
exemplos de lances ofertados e seu significado prático:
6.1.4.1. Percentual de 1,25174% (menor desconto aceito):
TU= (1,251,74/100 x R$ 1.000,00) x 100
TU= R$ 1.251,74
Neste caso a licitante ofertou o valor de R$ 1.251,74 por mês pela utilização
da área cedida.
6.1.4.2. Percentual de 1,5%):
TU= (1,5/100 x R$ 1.000,00) x 100
TU= R$ 1.500,00
Neste caso a licitante ofertou o valor de R$ 1.500,00 por mês pela utilização
da área cedida.
6.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
6.3.
O licitante somente poderá oferecer lance com desconto superior
ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que
for recebido e registrado primeiro pelo sistema.
6.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
6.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior
a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá
reinício somente após comunicação aos licitantes participantes, no
endereço utilizado para divulgação desta licitação.
6.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
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(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
6.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
7.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério de maior desconto, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
7.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como
limite mínimo, o percentual de desconto de 1,25174%, que de modo algum,
vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de
desconto superior.
7.2.1. O desconto de 1,25174% corresponde ao valor de R$ 1.251,74 (um
mil e duzentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos),
relativo à Taxa Mensal de Ocupação.
7.2.2. As propostas com Taxa Mensal de Ocupação (TU) abaixo de R$
1.251,74 (com valor de desconto abaixo de 1,25174%), após a fase de
lances, serão desclassificadas.
7.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
maior desconto e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
7.4.
Analisada a aceitabilidade do desconto obtido, o pregoeiro divulgará
o resultado de julgamento das Propostas de Preços.
7.5.
Se a proposta ou o lance, de maior desconto, não for aceitável, ou
se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
7.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro
poderá negociar com o licitante para que seja obtido desconto melhor.
8 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA AJUSTADA.
8.1.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no
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SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverão ser encaminhados, também pelo sistema, os dados do licitante
vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, assim como dados
do representante da empresa (nome, CPF, RG, endereço, telefone etc),
podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação
sugerido no ANEXO II.
8.2.
Também deverá ser encaminho pelo sistema Comprasnet, quando
solicitado pelo pregoeiro, Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste
expressamente a inexistência de vínculo dos membros da concessionária com
este Tribunal, que evidencie a prática de nepotismo, conforme atesta o art. 2º,
V, e art. 3º da Resolução 7/2005 e/ou art. 4º da Resolução 156/2012, ambas do
CNJ.
9 – DA HABILITAÇÃO.
9.1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação
Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser
obtida por meio de extrato “on line” do site do Comprasnet.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório
com data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o
documento do licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo
referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o
licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada
através de Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do
Trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho
de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do
sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta,
conforme item 5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor
de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos
quatorze anos;
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c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
d) Quanto à qualificação técnica:
d.1) atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado que comprove(m) de forma satisfatória que a
licitante executa ou executou a prestação dos serviços de preparo e
fornecimento de, pelo menos, 10 (dez) lanches/refeições por dia útil pelo
período mínimo de 04 (quatro) meses, ininterruptos ou não, ou
declaração da empresa informando que presta serviços, com
características semelhantes e compatíveis ao objeto desta licitação, de
forma autônoma, atendendo ao número de refeições e período antes
mencionados, ficando
sujeita à vistoria para confirmação pelo
CONCEDENTE;
d.2) Declaração de Visita Técnica, caso a tenha realizado, ou no caso de não
ter realizado, Declaração de Não Visita, conforme modelos constantes nos
Anexos IV e V.
e) Quanto à qualificação econômino-financeiro, Certidão negativa de
falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor
da sede da licitante.
9.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
9.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar,
em 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “ chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
9.3.1. 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.
9.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes que se
enquadrem como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006,
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
9.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
fiscal quando da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a
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regularização da documentação, a realização do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
9.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado
da fase de habilitação.
9.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá
ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do
certame ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam
os subitens 9.4.1. e 9.4.3.
9.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto
nos subitens 9.4.1. e 9.4.3. implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei
nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.
9.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com
irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 9.1, serão
inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
9.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de
documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
9.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
9.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
10 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
10.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no
art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.
10.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
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10.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.
10.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identificará, em coluna
própria as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes,
fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta não
seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação.
10.2.
Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve uma
empresa de médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema
selecionará todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último
lance enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento) superior à oferta
vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat,
informando quais os itens terão desempate no lance.
10.3.
Para efeito do disposto no item 10.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á
da seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora
do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para
viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens com tais
características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e
fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por meio do chat,
convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra
em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos,
sob pena de decair do direito concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema
convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
participantes na mesma condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou
não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante,
prevalecerá a classificação inicial;
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco
por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais
fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate;
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V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar,
quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta
e classificação final dos fornecedores participantes.
10.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas
casas decimais, sendo desprezadas as demais.
10.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o
tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será
retomado de onde parou.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
11.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, protocolizando a peça impugnatória no endereço eletrônico slc@treal.jus.br .
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h
(vinte e quatro horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à
data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas
respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site
do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS
12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestála ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
12.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.
12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso,
o Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a
manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o
registro das razões do recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser
impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimidados para, querendo,
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apresentar contra-razões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico,
e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade
competente.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
13- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
13.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
13.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
13.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
14 - DA CONTRATAÇÃO.
14.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor,
prazo de pagamento, condições de execução em conformidade com este
edital.
14.2.
A licitante vencedora será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, assinar o instrumento contratual.
14.3.
Antes da adjudicação será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.
14.4.
Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item
14.3. ou se recusar assinar o instrumento contratual, será convocada outra
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
15 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
15.1.
A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar
de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
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documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5
anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações
legais.
15.2.
Pela inexecução total ou parcial a licitante ficará sujeita às sanções
administrativas previstas nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93, 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.
15.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar
e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à licitante
juntamente as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
15.4.
Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93,
pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá,
garantida a prévia defesa e resguardados os procedimentos legais
pertinentes, aplicar as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional,
as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais
entidades controladas direta ou indiretamente pela União;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública.
15.4.1. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” acima (item
15.4) poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção de
multa.
15.4.2. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta
pelo não cumprimento das normas de licitação ou dos contratos
celebrados.
15.5.
A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra
autoridade competente, nos seguintes percentuais e hipóteses:
a) 5% (cinco por cento) sobre o valor anual da contratação , nos
casos de fraude fiscal, apresentação de documento falso, emissão de
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declaração falsa e comportamento inidôneo;
b) 2% (dois por cento) sobre o valor anual da contratação , nos
casos de retardamento da execução do objeto do contrato e falha ou
fraude na execução do contrato;
c) 1% (um por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos
de não assinatura do contrato no prazo estabelecido, não entrega da
documentação exigida no certame e não manutenção da proposta.
15.6.
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.
15.7.
A licitante, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento dos materiais, 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.
15.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/93.
15.9.
Se a licitante não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87
da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao
mês.
15.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta à licitante.
15.11.
No caso de aplicação de penalidade em que a concessionária 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.
15.11.1.
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.
15.12.

O período de atraso será contado em dias corridos.

15.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
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normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
15.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
16 - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE.
16.1.
O contrato terá vigência desde a sua assinatura até o dia 27 de
fevereiro de 2020, data esta que corresponde ao termo final do contrato de
locação do imóvel que serve de sede do Tribunal, podendo, a critério do
TRE/AL, ser prorrogada.
16.2.
Na hipótese de prorrogação do prazo de vigência, decorridos 12
(doze) meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser
reajustado, alcançando a data de formulação da proposta e aplicando-se o
índice IPCA acumulado no período, a requerimento do concedente, e caso se
verifique hipótese legal que autorize reajustamento.
16.3.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto
ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em
substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
16.4.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes
elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor
remanescente.
17- DO PAGAMENTO.
17.1.
A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação,
através de Guia de Recolhimento de Receitas da União - GRU, devendo
apresentar os comprovantes de recolhimento das GRU’s em até 05 (cinco)
dias úteis após sua quitação, ao Gestor do contrato para adoção das
providências necessárias.
17.2.
No primeiro e no último mês de vigência contratual, os valores da
contraprestação serão rateados com base na razão entre o número de dias
de vigência do presente contrato e o número de dias existentes no respectivo
mês.
17.3.
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 concessionário não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
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EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)
365

I= (6/100)
365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
18 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
18.1.

As descritas no Anexo III (Minuta de contrato) do edital.

19 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
19.1.

As descritas no Anexo III (Minuta de contrato) do edital.

20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos
participantes, na forma da legislação vigente.
20.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
20.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
20.4.
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.
20.5.
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.
20.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
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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.
20.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
20.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
20.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e
Contratos, 6º andar – Bairro Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090.
20.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e
na documentação relativa ao certame.
20.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
20.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93.
20.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 20.9, no
caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
20.15.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A – Sugestão de Cardápio para Lanchonete;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de contrato;
ANEXO IV – Declaração de Visita Técnica;
ANEXO III – Declaração de Não Visita.
20.16.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, xx de xxxx de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
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Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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Anexo I
Pregão nº xx/2019
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. Concessão onerosa de uso de bem púbico, em caráter precário, de área,
instalações e mobiliário para exploração dos serviços de lanchonete, localizada no 13º
andar no Edifício Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, objetivando a
comercialização de refeições e lanches aos magistrados, servidores, visitantes e
jurisdicionados, nos termos e condições do presente Termo de Referência.
1.2. A área destinada à exploração comercial é de 22,00m2.
1.3. O mobiliário consiste em: Balcão de atendimento; Painel; Rodapé; Porta de giro em
duas folhas; Armário Superior; Armário Inferior; Prateleira; Persiana horizontal;
02(duas) unidades de peças de espelhos; Ar-condicionado de 18.000 Btus; Banquetas;
Luminárias;
1.4. Os eletrodomésticos necessários ao funcionamento da lanchonete deverão ser
provi denciados pelo concessionário.

2. OBJETIVO
2.1. Buscar uma melhor qualidade no serviço de alimentação, disponibilizando
lanchonete aos magistrados, servidores e usuários deste Regional;
2.2. Atender às exigências legais em vigor no que se refere à concessão de uso de área
e a devida contra prestação;
2.3. O público-alvo desta licitação consiste, potencialmente, em 197 (cento e noventa e
sete) servidores lotados na sede do Tribunal, magistrados e demais usuários que se
utilizem dos serviços prestados por este Órgão (visitantes e jurisdicionados);
a) Em estudo realizado pela área de gestão de pessoas, entre os servidores lotados
neste Tribunal, foi levantado o número de 96 (noventa e seis) potenciais usuários;
b) Os números indicados nos itens 2.3 e 2.3(a) não vinculam, em qualquer hipótese, a
prestação do serviço, tampouco constitui obrigação do cessionário de garantir público
mínimo para uso da lanchonete.
2.4. Estarão aptos a apresentar propostas para a prestação de serviços quaisquer
interes- sados, cujo ramo de atividade guarde pertinência e compatibilidade em
características, quantidades e prazos com o objeto constante deste Termo de
Referência, bem assim que atendam às exigências ora estipuladas.
3. HABILITAÇÃO
3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor,
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
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sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus
administradores;
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de regularidade junto à Fazenda Federal – Certidão Conjunta Negativa de
Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil;
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: CND - Certidão Negativa de
Débito, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou pela Secretaria da
Receita Federal;
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
Certidão de Regularidade de FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Art. 3º da Lei nº
12.440, de 7 de julho de 2011 (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas); e
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede
da licitante.
3.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) A empresa deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) de forma satisfatória
que a licitante executa ou executou a prestação dos serviços de preparo e
fornecimento de, pelo menos, 10 (dez) lanches/refeições por dia útil pelo período
mínimo de 04 (quatro) meses, ininterruptos ou não, ou declaração da empresa
informando que presta serviços, com características semelhantes e compatíveis ao
objeto desta licitação, de forma autônoma, atendendo ao número de refeições e
período antes mencionados, ficando sujeita à vistoria para confirmação pelo
CONCEDENTE;
b) É facultada às empresas proponentes realizar vistoria nas instalações dos locais onde
os serviços serão executados;
c) O licitante que optar por realizar a visita técnica, acompanhado por servidor
designado para esse fim, nos termos do modelo do Anexo IV, deverá efetuar o
agendamento previamente junto à Seção de Manutenção e Reparos, por meio do
telefone (82) 2122-7797 (SMR);
d) Para a vistoria, o licitante, ou seu representante, deverá estar devidamente
identificado;
e) Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar declaração que
não efetuou a visita técnica, mas que concorda com todas as condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos, e, ainda, que assume toda e qualquer
responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na
verificação das condições do local de execução do objeto da presente licitação,
conforme modelo constante no Anexo V.
3.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da licitante.
3.5. OUTROS DOCUMENTOS
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a) Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a
inexistência de vínculo dos membros da concessionária com este Tribunal, que
evidencie a prática de nepotismo, conforme atesta o art. 2º, V, e art. 3º da Resolução
7/2005 e/ou art. 4º da Resolução 156/2012, ambas do CNJ;
b) Declaração em que ateste cumprir o prescrito no art. 27, V, da Lei nº 8.666/93;
c) Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a inexistência
de fato superveniente que impeça a celebração pela Administração, nos termos do
art. 32, §2º da Lei nº 8.666/93;
d) Alvará Sanitário.
3.6. A DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ:
a) Estar em nome da licitante;
b) Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente. Nos
casos omissos, o(a) pregoeiro(a) considerará como prazo de validade o de 60
(sessenta) dias, contados da data de expedição do respectivo documento, exceto a
Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
ambas com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com o art. 2º,
do Decreto nº 6.106/2007;
c) Referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal dispositivo não é válido
para a Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária, bem
como a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais.
4. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS
4.1. O fornecimento dos lanches deverá ser efetuado de segunda a sexta-feira no
horário de 11h às 19h (segunda-feira a quinta-feira) e de 6h às 14h (sexta-feira).
4.2. A critério da Administração do Tribunal, o horário de atendimento poderá ser
alterado, a fim de atender os casos excepcionais.
4.3. O cardápio para os lanches constantes no anexo I-A, poderá sofrer alterações
levando-se em conta o comportamento dos usuários, frente à alimentação servida.
4.4. Não será permitida a venda ou exposição de bebidas alcoólicas na lanchonete, sob
pena de rescisão imediata do contrato.
4.5. A licitante vencedora receberá as instalações juntamente com o mobiliário,
mediante contrato de concessão de uso, após serem as mesmas vistoriadas pelas
partes interessadas e atestada, em termo específico, a adequação das instalações
à exploração comercial objeto deste instrumento.
5. TABELA DE PREÇOS:
ITEM LOCAL
01

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
- SEDE

ÁREA
13º Andar
22,00m²

VALOR MÍNIMO ESTIMADO
- R$ 1.251,74 (mil duzentos e cinquenta e
umreais e setenta e quatro centavos).

5.1. O valor mínimo estimado é composto por:
a) O valor de R$ 906,84 (novecentos e seis reais e oitenta centavos), que
corresponde à remuneração pelo uso do espaço, valor este obtido a partir da
avaliação do imóvel proporcional à área objeto da cessão.

Minuta de edital alterada (0570396)

SEI 0000389-17.2019.6.02.8000 / pg. 495

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
b) O valor equivalente ao consumo de energia elétrica, Sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, foi estimado em R$ 291,03 (duzentos e noventa e um reais e três
centavos) mediante estudo feito pela Seção de Manutenção e Reparos e pela Seção
de Gestão de Contratos e equivale à 399 kWh/mês;
c) O valor equivalente ao consumo de água potável, estimado em R$ 47,53 (quarenta
e sete reais e cinquenta e três centavos), equivalente a 250,00 L/dia;
d) O valor da taxa de coleta de lixo, proporcional à área efetivamente ocupada, com
valor estimado em R$ 6,34 (seis reais e trinta e quatro centavos).

6. MODALIDADE DE LICITAÇÃO
6.1. Os serviços do objeto deste certame serão contratados através da modalidade
licitatória Pregão, tipo maior lance, instituída pela Lei nº 10.520/2002.
7. DO PAGAMENTO
7.1. A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação, através de
Guia de Recolhimento de Receitas da União - GRU, devendo apresentar os
comprovantes de recolhimento das GRU’s em até 05 (cinco) dias úteis após sua
quitação, ao Gestor do contrato para adoção das providências necessárias.
7.2. No primeiro e no último mês de vigência contratual, os valores da
contraprestação serão rateados com base na razão entre o número de dias de
vigência do presente contrato e o número de dias existentes no respectivo mês.
8. ENCARGOS SOCIAIS
8.1. À Concessionária caberá, ainda:
a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los
na época própria, vez que os seus funcionários não manterão nenhum vínculo
empregatício com este Regional.
b) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos
serviços;
c) Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências, obrigações e
encargos necessários ao cumprimento das imposições legais inerentes ao exercício
das atividades finalísticas do objeto licitado;
d) A inadimplência da concessionária, com referência aos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não
transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar
o objeto desta licitação.
9. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
9.1. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de
acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem
devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os
mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com este Regional;
9.2. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Poder
Judiciário ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos
seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que
estiver sujeita;
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9.3. Corrigir todas as imperfeições verificadas pela Fiscalização, na execução das
atividades, no prazo por esta determinada;
9.4. Efetuar, mensalmente, a contraprestação pactuada da forma e no prazo estipulado
pela Administração;
9.5. Equipar a lanchonete de maneira adequada à prestação dos serviços;
9.6. Dar início ao exercício das atividades na área no prazo máximo de 5 (cinco) dias
corridos contados do recebimento do contrato;
9.7. Manter a lanchonete funcionando exclusivamente dentro da área cujo uso é
permitido;
9.8. Manter a área e edificações em perfeitas condições de segurança, conservação e
limpeza, arcando com as despesas para tanto necessárias;
9.9. Fornecer, semanalmente, os lanches de acordo com o cardápio apresentado na
proposta, em condições sadias, preparadas fora do Tribunal, com gêneros de primeira
qualidade, ótima apresentação e sabor agradável, dentro das exigências de higiene e
técnicas culinárias;
9.10. Efetuar o transporte dos alimentos em recipientes adequados, devidamente
tampados e isolados, providenciar, por sua conta e risco, a conservação dos mesmos
e, se for o caso, o estoque de alimentos e de material necessários à sua atividade;
9.11. Retirar do local dos serviços, diariamente, lixo resultante de suas atividades, de
acordo com as normas fixadas pelo órgão competente;
9.12. Encerrar, de imediato, qualquer atividade que esteja sendo exercida e que venha
a ser proibida por órgão competente;
9.13. Garantir adequadas condições para todos os empregados que estiverem
prestando serviço neste Regional, através de exames de saúde periódicos, utilizando
para a execução dos serviços profissionais devidamente qualificados;
9.14. Manter, por sua exclusiva conta, os funcionários em serviço, devidamente
uniformizados, os quais deverão apresentar-se permanentemente limpos e asseados,
quer no aspecto pessoal, quer no vestiário e calçado, substituindo-se imediatamente,
por solicitação do Tribunal, aquele que não preencher esta exigência. Todos os
empregados deverão portar cartão de identificação, do qual deverá constar seu nome
e função.
9.15. A Concessionária fornecerá uniforme completo aos seus empregados;
9.16. Efetuar supervisão rigorosa do processo de higienização de bandejas, pratos,
talheres e demais utensílios, visando à garantia da sanidade microbiológica dos
mesmos;
9.17. Apresentar, quando da assinatura do contrato, relação nominal, com respectiva
identificação e qualificação dos empregados que serão utilizados na execução dos
serviços. Qualquer eventual substituição, exclusão ou inclusão deverá ser notificada
ao gestor do contrato;
9.18. Manter fixado em local visível o cardápio da lanchonete e tabela de preços de
todos os itens encontrados na relação;
9.19. Apresentar ao Concedente, antes do início da execução dos serviços, planilha
com os referenciais dos preços praticados, para efeito de avaliação prévia da
compatibilidade dos mesmos com aqueles praticados em estabelecimentos
equivalentes.
9.20. Afastar, de imediato, qualquer pessoa a ela vinculada que pratique ato
inadequado, bem como descumpra as normas e/ou instruções de que trata este
instrumento;
9.21. Desocupar, de imediato, a área licitada, restituindo-a em perfeitas condições de
uso, quando findo, dissolvido ou rescindido o contrato;
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9.22. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e
qualificação exigidas para a contratação;
9.23. Permitir o acesso dos representantes deste Tribunal, sem prévia comunicação,
nos locais de preparo e acondicionamento dos alimentos, sendo para tal exigida
apenas a devida identificação do agente (em regra, o gestor do contrato);
9.24. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL não aceitará, sob nenhum
pretexto, a transferência de responsabilidade da Concessionária para outras
entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
9.25. A inadimplência da Concessionária, com referência aos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não
transfere à Administração a responsabilidade por pagamento, nem poderá onerar o
objeto desta licitação.
9.26. A Concessionária obrigar-se-á a pagar os tributos e as contas de serviços
públicos que venham a incidir sobre o espaço cedido, tais como energia elétrica,
água e taxa da coleta de lixo, de acordo com a composição constante do item 5 –
Tabela de Preços.
9.27. Obter, junto ao órgão competente, alvará sanitário para funcionamento no
prédio sede do TRE/AL.
10. OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE10.1. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução do ajuste, inclusive permitir o livre acesso dos funcionários da
Concessionária à dependência enfocada no subitem 1.1, do objeto;
10.2. Atestar a execução do objeto por meio do gestor do contrato e acompanhar
efetivamente a contraprestação da Concessionária, fazendo juntar ao processo os
documentos necessários à sua comprovação;
10.3. Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que
atendidas as obrigações contratuais;
10.4. Emitir ordem de serviço para início das atividades da Concessionária, após a
assinatura do contrato;
10.5. Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato.
11. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
11.1. O objeto licitado será acompanhado e fiscalizado por servidor do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL especialmente designado pela autoridade
competente, que terá seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuições e
responsabilidades definidas na Resolução TRE-AL nº 15.787/2017.
12. DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
12.1. O contrato terá vigência desde sua assinatura até o dia 27 de fevereiro de 2020, data
esta que corresponde ao termo final do contrato de locação do imóvel que serve de sede do
Tribunal, podendo, a critério do TRE/AL, ser prorrogada;
12.2. Na hipótese de prorrogação do prazo de vigência, decorridos 12 (doze) meses
da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser reajustado, alcançando a
data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA acumulado no período, a
requerimento do concedente, e caso se verifique hipótese legal que autorize
reajustamento.
12.3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier
a ser determinado pela legislação então em vigor.
12.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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13.1. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada
do SICAF, ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso
XIV do art. 4º da mesma Lei, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste Edital e das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93,
a licitante que:
a) não celebrar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta;
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certa- me;
c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
d) não mantiver a proposta;
e) falhar ou fraudar a execução do Contrato; e
f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
13.2. Nos termos do art. 86 e do art. 87, ambos da Lei nº 8.666/1993, pela inexecução
total ou parcial do objeto do Contrato a ser celebrado com o CONCEDENTE poderá este,
garantida a ampla defesa, aplicar à CONCESSIONÁRIA as sanções específicas fixadas a
seguir, além daquelas previstas neste Termo de Referência e no instrumento contratual:
13.2.1. Advertência escrita;
13.2.2. Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigações:
a) Na hipótese da CONCESSIONÁRIA não iniciar a execução do objeto con tratado no
prazo estabelecido, caracterizar-se-á atraso, e será aplicada multa de 0,2% (zero
vírgula dois por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da
Taxa Mensal de Ocupação do Espaço (Item 5.);
b) O CONCEDENTE a partir do 10º (décimo) dia de atraso poderá recusar o objeto
contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa
diária por atraso, ante a inacumulabilidade da cobrança;
c) Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor total da contratação;
d) Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo es tabelecido
no subitem 14.1.2.b. deste Termo de Referência, as hipóteses em que a
CONCESSIONÁRIA não apresentar situação regular conforme exigên cias contidas no
Edital, no Termo de Referência e no Instrumento Contratu al;
e) Caso a CONCESSIONÁRIA não atenda aos demais prazos e obrigações contantes no
Edital, neste Termo de Referência e no Contrato, aplicar-se-á multa de 0,2% (zero
vírgula dois por cento) por dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da Taxa
Mensal de Ocupação do espaço (Item 5.);
f) A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Administração rescinda a
contratação e aplique outras sanções previstas em Lei;
13.2.3. Multa por Rescisão;
a) Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor total da contratação;
b) Não deve haver cumulação entre a multa prevista neste artigo e a multa específica prevista
para outra inexecução que enseje em rescisão. Nesta hi pótese, deve ser aplicada a multa de
maior valor;
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c) c) As multas descritas serão cobradas administrativamente, através de Guia de Recolhimento
de Receitas da União – GRU, emitida pela Fiscalização do Contrato ou ou descontadas da
garantia e, na impossibilidade, judicialmente;
d) Além das penalidades citadas, a CONCESSIONÁRIA ficará sujeita ainda ao cancelamento de
sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONCEDENTE, bem como será descredenciada
do SICAF e, se submeterá ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV
da Lei 8.666/1993;

e) As penalidades aplicadas à CONCESSIONÁRIA serão registradas no SICAF;
f) A CONCESSIONÁRIA não incorrerá em multa durante as prorrogações compensatórias
expressamente concedidas pelo CONCEDENTE, em virtude de caso fortuito, força maior ou de
impedimento ocasionado pela Administração.
13.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará à Conceionária o contraditório e a ampla defesa, observando-se
o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

14. DA RESCISÃO
14.1. A inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de Referência enseja a sua rescisão,
conforme disposto nos artigos 77, 78, incisos I a VIII, XII e XVII, artigo 79, incisos e parágrafos, e
artigo 80, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.666/1993. Os casos de rescisão serão formalmente
motivados nos autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, e, ainda:
14.2. A rescisão deste instrumento poderá ser:
14.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONCEDENTE nos casos enumerados nos
incisos I a VIII, XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/1993;
14.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência
para o CONCEDENTE;
14.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria 14.3. A rescisão
administrativa ou amigável será precedida de ato escrito e fundamentado da autoridade
competente; 14.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei
nº 8.666/1993 sem que haja culpa da CONCESSIONÁRIA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos
pela execução deste instrumento até data de rescisão.
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ANEXO I

SUGESTÃO DO CARDÁPIO LANCHONETE

Itens sugeridos para disponibilização nos balcões:

1.

Sucos de polpa;

2.
3.

Sucos prontos de caixinha;

4.

Salada de frutas (pré-preparada);

5.

Salgados de forno (coxinha, pastel, folhado, etc);

6.

Sanduíche natural;

7.

Sanduíche misto quente;

8.

Torta salgada;

9.

Bolos de café;

10.

Bolos com cobertura;

11.

Almoço em porção individual congelada;

Refrigerantes;
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12.

Açaí na tigela;

13.

Tapioca;

14.

Docinhos (brigadeiro / surpresa de uva);

15.

Frutas in natura;

16.

Água de Coco;

17.

Sopas;

18.

Pão de queijo (tradicional e mineiro);

19.

Saladas para almoço.
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ANEXO II
Pregão Eletrônico nº XX/2019
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
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?
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ANEXO III
Contrato nº XX/2019

MINUTA
Contrato de concessão onerosa de uso
de espaço público para exploração
comercial de restaurante e lanchonete,
entre o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, em nome da União, e a
empresa _______.
Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de
Direito Público Interno - situado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 – Farol,
Maceió/AL, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato
representado por seu neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado,
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no
CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, e a
empresa _______________________, situada em ________________, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° _____________________, daqui por diante denominada
CONCESSIONÁRIA, neste ato representada por _________________, portador do
RG nº ______________, inscrito no CPF sob o n° _________________, residente em
__________________, resolvem celebrar o presente Contrato de concessão
onerosa de uso de espaço público para exploração comercial de restaurante e
lanchonete, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Este contrato tem por objeto concessão onerosa de uso de espaço
público, em caráter precário, de área, instalações e mobiliário,
para
exploração dos serviços de lanchonete, localizada no 13º andar no edifício
Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, objetivando a
comercialização de refeições e lanches aos magistrados, servidores, visitantes
e jurisdicionados, nos termos e condições do edital de licitações e seus anexos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A área destinada à exploração comercial é de
22,00m².
PARÁGRAFO SEGUNDO - O mobiliário consiste em: balcão de atendimento;
Painel; Rodapé; Porta de giro em duas folhas; Armário Superior; Armário
inferior; Prateleira; Persiana horizontal; 02 (duas) unidades de peças de
espelhos; Ar-condicionado de 18.000 Btus; Banquetas; Luminárias.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Os eletrodomésticos necessários ao funcionamento da
lanchonete deverão ser providenciados pelo concessionário.
PARÁGRAFO QUARTO -Não será permitida a subcontratação, no todo ou em
parte, do objeto deste contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Este contrato será regido pelos mandamentos da Lei Federal nº
8.666/93 e regulamentações.
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as
disposições das Leis nº 10.520/02, 8.078/90, do Decreto nº 5.450/05, os
princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem,
como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de
15/02/2017, disponível no site www.tre-al.jus.br. Devendo-se observar, ainda,
o Código de Ética do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (Resolução
15.559/2014).
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
A concessionária pagará pela utilização da dependência e bens
objeto deste contrato a Taxa Mensal de Ocupação do Espaço no valor de R$
xxx, perfazendo o valor total da contratação, considerando o prazo de
vigência do contrato, R$ xxx.
PARÁGRAFO ÚNICO – Na taxa Mensal de Ocupação do Espaço estão incluídos:
a) O valor correspondente à remuneração pelo uso do espaço;
b) O valor equivalente ao consumo de energia elétrica, Sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, arbitrado em R$ 291,03 (duzentos e noventa e um reais e três
centavos) mediante estudo feito pela Seção de Manutenção e Reparos e pela Seção
de Gestão de Contratos e equivale à 399 kWh/mês;
c) O valor equivalente ao consumo de água potável, arbitrado em R$ 47,53 (quarenta
e sete reais e cinquenta e três centavos), equivalente a 250,00 L/dia;
d) O valor da taxa de coleta de lixo, proporcional à área efetivamente ocupada, com
valor arbitrado em R$ 6,34 (seis reais e trinta e quatro centavos).

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA O FORNECIMENTO DE
LANCHES
O fornecimento dos lanches deverá ser efetuado de segunda a
sexta-feira no horário de 11h às 19h (segunda-feira a quinta-feira) e de 6h
às 14h (sexta-feira).
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - A critério da Administração do Tribunal, o horário
de atendimento poderá ser alterado, a fim de atender os casos
excepcionais.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O cardápio para os lanches constantes no anexo I-A
do Edital, poderá sofrer alterações levando-se em conta o comportamento
dos usuários, frente à alimentação servida.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Não será permitida a venda ou exposição de
bebidas alcoólicas na lanchonete, sob pena de rescisão imediata do
contrato.
PARÁGRAFO QUARTO - A concessionária receberá as instalações, a partir da
assinatura deste instrumento, após serem as mesmas vistoriadas
pelas partes interessadas.
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação,
através de Guia de Recolhimento de Receitas da União - GRU, devendo
apresentar os comprovantes de recolhimento das GRU’s em até 05 (cinco)
dias úteis após sua quitação, ao Gestor do contrato para adoção das
providências necessárias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No primeiro e no último mês de vigência contratual,
os valores da contraprestação serão rateados com base na razão entre o
número de dias de vigência do presente contrato e o número de dias
existentes no respectivo mês.
PARÁGRAFO TERCEIRO - 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 a concessionária 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%
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
São obrigações da CONCESSIONÁRIA:
Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de
seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e
quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços
executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm
nenhum vínculo empregatício com este Regional;
b)
Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar
ao Poder Judiciário ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa
ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
c)
Corrigir todas as imperfeições verificadas pela Fiscalização, na
execução das atividades, no prazo por esta determinada;
d)
Efetuar, mensalmente, a contraprestação pactuada da forma e no
prazo estipulado pela Administração;
e)
Equipar a lanchonete de maneira adequada à prestação dos
serviços;
f)
Dar início ao exercício das atividades na área no prazo máximo de
05 (cinco) dias corridos contados do recebimento do contrato;
g)
Manter a lanchonete funcionando exclusivamente dentro da área
cujo uso é permitido;
h)
Manter a área e edificações em perfeitas condições de segurança,
conservação e limpeza, arcando com as despesas para tanto
necessárias;
i)
Fornecer, semanalmente, os lanches de acordo com o cardápio
apresentados na proposta, em condições sadias, preparadas fora do
Tribunal, com gêneros de primeira qualidade, ótima apresentação e
sabor agradável, dentro das exigências de higiene e técnicas
culinárias;
j)
Efetuar o transporte dos alimentos em recipientes adequados,
devidamente tampados e isolados, providenciar, por sua conta e risco,
a conservação dos mesmos e, se for o caso, o estoque de alimentos e
de material necessários à sua atividade;
k)
Retirar do local dos serviços, diariamente, lixo resultante de suas
atividades, de acordo com as normas fixadas pelo órgão competente;
l)
Encerrar, de imediato, qualquer atividade que esteja sendo
exercida e que venha a ser proibida por órgão competente;
m) Garantir adequadas condições para todos os empregados que
estiverem prestando serviço neste Regional, através de exames de
saúde periódicos, utilizando para a execução dos serviços profissionais
devidamente qualificados;
n)
Manter, por sua exclusiva conta, os funcionários em serviço,
devidamente uniformizados, os quais deverão apresentar-se
permanentemente limpos e asseados, quer no aspecto pessoal, quer
no vestiário e calçado, substituindo-se imediatamente, por solicitação
a)
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do Tribunal, aquele que não preencher esta exigência. Todos os
empregados deverão portar cartão de identificação, do qual deverá
constar seu nome e função.
o)
Efetuar supervisão rigorosa do processo de higienização de
bandejas, pratos, talheres e demais utensílios, visando à garantia da
sanidade microbiológica dos mesmos;
p)
Apresentar, quando da assinatura do contrato, relação nominal,
com respectiva identificação e qualificação dos empregados que serão
utilizados na execução dos serviços. Qualquer eventual substituição,
exclusão ou inclusão deverá ser notificada ao gestor do contrato;
q)
Manter fixado em local visível o cardápio da lanchonete e tabela
de preços de todos os itens encontrados na relação;
r)
Apresentar ao Concedente, antes do início da execução dos
serviços, planilha com os referenciais dos preços praticados, para
efeito de avaliação prévia da compatibilidade dos mesmos com
aqueles praticados em estabelecimentos equivalentes;
s)
Afastar, de imediato, qualquer pessoa a ela vinculada que
pratique ato inadequado, bem como descumpra as normas e/ou
instruções de que trata este instrumento;
t)
Desocupar, de imediato, a área licitada, restituindo-a em perfeitas
condições de uso, quando findo, dissolvido ou rescindido o contrato;
u)
Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de
habilitação e qualificação exigidas para a contratação;
Permitir o acesso dos representantes deste Tribunal, sem prévia
comunicação, nos locais de preparo e acondicionamento dos
alimentos, sendo para tal exigida apenas a devida identificação do
agente (em regra, o gestor do contrato);
w) O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL não aceitará,
sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da
Concessionária para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou
quaisquer outros.
x)
A inadimplência da Concessionária, com referência aos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da
execução
do
contrato,
não
transfere
à
Administração
a
responsabilidade por pagamento, nem poderá onerar o objeto desta
licitação.
y)
A Concessionária fornecerá uniforme completo aos seus
empregados, mantendo-os permanentemente limpos e asseados, tanto
no aspecto físico dos funcionários, como no que diz respeito a
vestuário e calçado, substituindo imediatamente, por solicitação do
Tribunal, aquele que não preencher essa exigência.
z)
A Concessionária obrigar-se-á a pagar os tributos e as contas de
serviços públicos que venham a incidir sobre o espaço cedido, tais
como energia elétrica, água e taxa da coleta de lixo. Considerando
que não é possível a instalação de medidores individuais para aferir o
consumo de energia elétrica e de água potável do espaço cedido, o
valor a ser cobrado para tais despesas será por estimativa, com base
v)
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nos seguintes critérios:
y.1) O valor equivalente ao consumo de energia elétrica, Sede
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, foi estimado
mediante estudo feito pela Seção de Manutenção e Reparos e
equivale à 399 kWh/mês;
y.2) O valor equivalente ao consumo de água potável, Sede
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, foi estimado
mediante estudo feito pela Seção de Manutenção e Reparos e
equivale à 250,00 L/dia;
y.2) Havendo cobrança de taxa de coleta de lixo pelo
Município de Maceió, a Concessionária terá a obrigação de
pagar a quantia proporcional à área efetivamente ocupada.
aa) Obter, junto ao órgão competente, alvará sanitário para
funcionamento no prédio sede do TRE/AL;
bb) Fazer uso consciente de energia elétrica e água;
cc) Usar material de limpeza e outros materiais químicos necessários, que
estejam aprovados pelo órgão governamental competente, e que não
causem danos às pessoas, bem como aos revestimentos, pisos, instalações,
e redes de água e esgoto, zelando inclusive pelo conforto olfativo dos
servidores e transeuntes;
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não será permitida a subcontratação, no todo ou em
parte, do objeto deste certame licitatório.
PARÁGRAFO SEGUNDO - À Concessionária caberá, ainda:
a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e
obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários
não manterão nenhum vínculo empregatício com este Regional;
b) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
funcionários no desempenho dos serviços;
c) Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências,
obrigações e encargos necessários ao cumprimento das imposições
legais inerentes ao exercício das atividades finalísticas do objeto
licitado.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A inadimplência da concessionária, com referência
aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes
da execução do contrato, não transfere à Administração a responsabilidade
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto desta contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
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O Concedente se obriga a:
a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do
ajuste, inclusive permitir o livre acesso dos funcionários da
Concessionária à dependência localizada no edifício sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas;
b) Atestar a execução do objeto por meio do gestor do contrato e
acompanhar efetivamente a contraprestação da Concessionária,
fazendo juntar ao processo os documentos necessários à sua
comprovação;
c) Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde
que atendidas as obrigações contratuais;
d) Emitir ordem de serviço para início
Concessionária, após a assinatura do contrato;

das

atividades

da

e) Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
O contrato terá vigência desde a sua assinatura até o dia 27 de
fevereiro de 2020, data esta que corresponde ao termo final do contrato de
locação do imóvel que serve de sede do Tribunal, podendo, a critério do
TRE/AL, ser prorrogada.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na hipótese de prorrogação do prazo de vigência,
decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, o seu valor
poderá ser reajustado, alcançando a data de formulação da proposta e
aplicando-se o índice IPCA acumulado no período, a requerimento do
concedente, e caso se verifique hipótese legal que autorize reajustamento.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso o índice estabelecido para reajustamento
venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será
adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então
em vigor.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice
substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do
preço do valor remanescente.
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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A CONSSECIONÁRIA que dentro do prazo de validade de sua
proposta, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de
licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de
até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das demais
cominações legais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Pela inexecução total ou parcial a concessionária
ficará sujeita às sanções administrativas previstas nas Leis nº 10.520/2002 e
8.666/93, 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.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de
impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser
aplicadas à concessionária juntamente as multas convencionais e de mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº
8.666/93, pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração
poderá, garantida a prévia defesa e resguardados os procedimentos legais
pertinentes, aplicar as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pela União;
d) declaração de inidoneidade
administração Pública.

para

licitar

ou

contratar

com

a

PARÁGRAFO QUARTO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” acima
(parágrafo terceiro) poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção
de multa.
PARÁGRAFO QUINTO - A advertência consiste em repreensão por escrito
imposta pelo não cumprimento das normas de licitação ou dos contratos
celebrados.
PARÁGRAFO SEXTO A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de
despesas ou outra autoridade competente, nos seguintes percentuais e
hipóteses:
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a) 5% (cinco por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos
de fraude fiscal, apresentação de documento falso, emissão de
declaração falsa e comportamento inidôneo;
b) 2% (dois por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos
de retardamento da execução do objeto do contrato e falha ou fraude
na execução do contrato;
c) 1% (um por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos de
não assinatura do contrato no prazo estabelecido, não entrega da
documentação exigida no certame e não manutenção da proposta.
PARÁGRAFO SÉTIMONa aplicação das penalidades previstas nesta
cláusula 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.
PARÁGRAFO OITAVO A concessionária, quando não puder cumprir os
prazos estipulados para o fornecimento dos materiais, 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.
PARÁGRAFO NONO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na
forma do art. 109 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO DEZ - Se a concessionária não recolher o valor da multa que lhe
for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para
o pagamento, a importância será ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86
e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5%
(meio por cento) ao mês.
PARÁGRAFO ONZE – O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta à concessionária.
PARÁGRAFO DOZE –
No caso de aplicação de penalidade em que a
concessionária 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.
PARÁGRAFO TREZE - 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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PARÁGRAFO CARTORZE – O período de atraso será contado em dias corridos.
PARÁGRAFO QUINZE – Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes, respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
PARÁGRAO DEZESSEIS – Os atos administrativos de aplicação das sanções,
com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO
Este Contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente em virtude
dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o
objeto do mesmo.
CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES
Este Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA DOZE - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO E À
PROPOSTA COMERCIAL DA CONCESSIONÁRIA
Este contrato vincula-se, integralmente, em todos os seus termos,
às condições e especificações do Pregão Eletrônico TRE/AL nº XX/2019, e dos
seus anexos, e à proposta comercial da Concessionária evento SEI nº XXXX no
Processo SEI nº 0000389-17.2019.6.02.8000.
CLÁUSULA TREZE - DA PUBLICAÇÃO
O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da
União, na forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA CATORZE - DO FORO
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do
Estado de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o
presente contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado
pelas partes abaixo:
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Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Pela Empresa
Representante da empresa
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA (FACULTATIVA)

Eu,

(Representante Legal
devidamente
qualificado)
da
empresa
, DECLARO, para os devidos fins, que
visitei o local onde será executado o objeto do Pregão nº xxx/2019, tendo tomado
conhecimento de todas as peculiaridades e características do local, inclusive, das
possíveis dificuldades que possam onerar futuramente nossa empresa na execução
do mesmo.

XXXXXXXXX, XX de
XXXXXXX de XXXX.

NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)

CPF nº:
RG nº:

Minuta de edital alterada (0570396)
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA (OBRIGATÓRIA SE
NÃO REALIZAR A VISITA)

Eu,
devidamente qualificado) da empresa

(Representante

Legal

, DECLARO, para os devidos fins, que NÃO
visitei o local onde será realizado o objeto do Pregão nº xxx/2019, por
opção própria, assumindo, assim, que tenho total conhecimento acerca da
estrutura física do local, e CONCORDO com todas as condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e
qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em
virtude da omissão na verificação das condições do local de execução do
objeto do certame.

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX.

NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)

CPF nº:
RG nº:

Minuta de edital alterada (0570396)
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DESPACHO

Maceió, 23 de julho de 2019.

À AJ-DG,
com minuta de edital alterada.
Respeitosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 23/07/2019, às 14:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0570399 e o código CRC 4F6E843F.
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PROCESSO
INTERESSADO
ASSUNTO

: 0000389-17.2019.6.02.8000
: PRESIDÊNCIA
: PREGÃO ELETRÔNICO - CONCESSÃO DE DIREITO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO

Parecer nº 1447 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG
Senhor Diretor-Geral,
Trata-se de pretensão de concessão onerosa de uso
de espaço público localizado no 13º pavimento do Edifício
Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL
(área de 22,00m2 ) e bens destinados à prestação de serviço
de restaurante e lanchonete, cuja análise da regularidade foi
inicida com a emissão do Parecer 973 (0543694), ocasião em
que esta Assessoria sugeriu algumas diligências, que restaram
atendidas ao longo do processo.
O estudo da viabilidade de instalação de
lanchonete,
no
13º
pavimento
deste
edifício-sede,
determinado pela Presidência deste Regional, foi iniciado nos
autos do PA 0000809-22.2019.6.02.8000.
No
evento 0509771,
consta
autorização
de
sublocação do espaço, assinada pelo representante da OAM,
locadora do prédio que sedia a Secretaria deste Regional. Por
conseguinte, o termo aditivo (0569034) ao contrato de
locação da sede que trata da autorização de sublocação foi
ﬁrmado nos autos do PA 0005329-25.2019.6.02.8000, em
atenção ao recomendado no Despacho AJ-DG (0558372).
No evento 0568543, tem-se a mais recente versão
do termo de referência, consolidando as alterações sugeridas
por esta Assessoria Jurídica. Tais alterações, por razoável,
ensejaram a atualização da minuta outrora analisada
(0569423), onde os trechos alterados foram destacados na cor
azul.
Assim, em complemento ao Parecer 973 (0543694)
e nos termos do parágrafo único, do Art. 38, da Lei nº
8.666/93, esta Assessoria Jurídica aprova a minuta de edital
(0570396) que visa à realização de licitação na modalidade
PREGÃO em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MAIOR
DESCONTO, objetivando a concessão onerosa de uso de
espaço público para exploração dos serviços de lanchonete.
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 23/07/2019, às 14:27, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.
Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 23/07/2019, às 14:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0570411 e o código CRC 05EAE30E.
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CONCLUSÃO

Maceió, 23 de julho de 2019.
Senhor Presidente,

Cuida-se de procedimento tendente à concessão onerosa de uso de espaço
público localizado no 13º pavimento do Edifício Sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas – TRE/AL (área de 22,00m2 ) e bens destinados à prestação de serviço de
restaurante e lanchonete.

A Assessoria Jurídica desta Direção Geral aprovou a minuta de certame por meio do
Parecer nº 1447 (0570411), frente a sua regularidade jurídica.

Assim, torno os autos conclusos a Vossa Excelência, com a sugestão de que seja
autorizada a abertura de procedimento licitatório para a contratação em comento.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
24/07/2019, às 19:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0570557 e o código CRC BABAF2AC.

0000389-17.2019.6.02.8000

Conclusão GDG 0570557

0570557v1

SEI 0000389-17.2019.6.02.8000 / pg. 519

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de julho de 2019.
Em análise, nesta oportunidade, pretensão de concessão
onerosa de espaço público localizado no 13º pavimento da sede deste
Tribunal. O espaço, com área de 22 m2, tem por ﬁnalidade sediar
estabelecimento com a ﬁnalidade de prestação dos serviços de
lanchonete.
Conforme se constata da instrução realizada nos
presentes autos, constata-se a existência da necessária autorização
para sublocação do espaço outorgada pela pessoa jurídica que ora
ﬁgura como locadora do prédio, nos termos de termo aditivo
regularmente ﬁrmado (0569034). Ademais, a empreitada encontra
estudo de viabilidade registrado nos autos do Processo SEI nº
0000809-22.2019.6.02.8000.
Tudo posto, e considerando, por ﬁm, os opinativos da
Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral (0543694 e, principalmente,
0570411), manifestações que, após as alterações e diligências
realizadas mediante as orientações exaradas pelo órgão consultivo, a
regularidade da minuta de edital apresentada para análise e
deliberação (0570396) , APROVO os seus termos e, com isso,
AUTORIZO a abertura da fase externa do certame na modalidade
PREGÃO, observada a forma ELETRÔNICA e o tipo MAIOR
DESCONTO, objetivando a concessão onerosa de uso do espaço
público acima descrito, em caráter precário, de área, instalações e
mobiliário, para a exploração dos serviços de lanchonete mediante a
comercialização de refeições e lanches aos magistrados, servidores,
visitantes e jurisdicionados.
Remeta-se à Secretaria de Administração para que
providencie a regular evolução dos presentes autos.

Despacho GPRES 0571974
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Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente, no Exercício da Presidência
Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 25/07/2019, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0571974 e o código CRC 3232060A.
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DESPACHO

Maceió, 26 de julho de 2019.

À SLC
Senhora Chefe,
Encaminho os presentes autos para cumprimento
do Despacho GPRES 0571974.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 26/07/2019, às 17:28, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0572782 e o código CRC 5C299CD7.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2019
PROCESSO Nº: 0000389-17.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MAIOR DESCONTO
Data: 14 de agosto de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário Abertura: 14h.
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 MAIOR
DESCONTO, conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a
concessão onerosa de uso de espaço público para exploração dos serviços de
lanchonete.
O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de
17/07/2002, pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº
8.538, de 06/10/15 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicase ao presente torneio licitatório, ainda, a Lei Complementar nº 123/2006, a
Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal,
publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, 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 8.078/90 e demais exigências deste Edital e seus
anexos, devendo-se observar, ainda, o Código de Ética do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas (Resolução 15.559/2014).
1- DO OBJETO E DA VISTORIA.
1.1.
O presente Pregão tem por objetivo a concessão onerosa de uso de
espaço público, em caráter precário, de área, instalações e mobiliário, para
exploração dos serviços de lanchonete, localizada no 13º andar no edifício
Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, objetivando a
comercialização de refeições e lanches aos magistrados, servidores, visitantes
e jurisdicionados, nos termos e condições deste edital e seus anexos.
1.1.1. A área destinada à exploração comercial é de 22,00m².
1.1.2. O mobiliário consiste em: balcão de atendimento; Painel; Rodapé;
Porta de giro em duas folhas; Armário Superior; Armário inferior;
Prateleira; Persiana horizontal; 02 (duas) unidades de peças de espelhos;
Ar-condicionado de 18.000 Btus; Banquetas; Luminárias.
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1.1.3. Os eletrodomésticos necessários ao funcionamento da lanchonete
deverão ser providenciados pelo concessionário.
1.1.4. Não será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do
objeto deste certame licitatório.
1.2.
É facultada às empresas
instalações do local a ser cedido.

proponentes

realizar

vistoria

nas

1.3.
O licitante que optar por realizar a visita técnica, acompanhado por
servidor designado para esse fim, deverá efetuar o agendamento previamente
junto à Seção de Manutenção e Reparos, por meio do telefone (82) 2122-7797
(SMR).
1.3.1. Para a vistoria, o licitante, ou seu representante, deverá estar
devidamente identificado.
1.3.2. O licitante que efetuar a vistoria deverá emitir a Declaração de
Visita Técnica, nos termos do modelo do Anexo IV.
1.3.3. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar
declaração que não efetuou a visita técnica, mas que concorda com
todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e, ainda, que
assume toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais
prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das condições do
local de execução do objeto da presente licitação, conforme modelo
constante no Anexo V.
2- DA PARTICIPAÇÃO.
2.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente
ao objeto licitado, obrigatoriamente, pessoas jurídicas, previamente
cadastradas 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.
2.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do
instrumento convocatório.
2.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de
habilitação e proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste
Edital.
2.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes deverão declarar,
em campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos
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requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos
benefícios previstos no referido diploma legal.
2.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
2.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência,
sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;
2.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido
declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;
2.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras,
coligadas ou subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de
constituição;
2.4.4.

estrangeiras que não funcionem no País;

2.4.5. 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).
3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
3.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar
previamente credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto
nº 5.450/05).
3.2.

O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no

site acima informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que
também será requisito obrigatório para fins de habilitação.
3.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e
senha, para acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br,
opção pregão eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.
3.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art.
3º, § 6º, do Decreto nº 5.450/05).
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3.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade
exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor
da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso
indevido da senha, ainda que por terceiros (Art. 3º, § 5º, do Decreto nº
5.450/05).
4 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
4.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e
verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão
pública. (Inciso III, do Art. 13º, do Decreto nº 5.450/05).
4.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer
mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão (Inciso IV, do Art.
13º, do Decreto 5.450/05).
4.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e
senha privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com
a descrição do objeto ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a
partir da data da disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br
e até a data e hora marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por
meio do sistema eletrônico.
4.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do
Decreto nº 5.450/05).
4.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços,
utilizando do campo “descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:
a) o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da
abertura da sessão pública;
b) a descrição do objeto de acordo com o Anexo I deste edital.
4.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações
diversas daquelas constantes no edital, deverá haver o cuidado, por
parte do licitante, para que a descrição complementar não contrarie
as especificações constantes no edital, sob pena de desclassificação.
4.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se
enquadrem nas especificações exigidas, ou anexos não solicitados,
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considerando-se que pelo preço proposto o licitante obrigar-se-á ao
fornecimento descrito neste edital.
4.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais
mais vantajosas que as exigidas neste edital elas não serão
consideradas para efeito de escalonamento de ofertas, mas
vincularão o proponente na execução contratual.
4.4.3.
Não podem constar da “descrição detalhada do objeto”
qualquer tipo de identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ,
logotipo, ou qualquer outro dado capaz de identificar o licitante. Esta
identificação somente constará na proposta ajustada encaminhada
nos termos do item 8.1.
4.5.
As declarações referidas no subitem 9.1 “b” deverão ser enviadas
em campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e
envio da proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo
Pregoeiro na fase de Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via
chat, pelo Pregoeiro, a alteração ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).
4.6.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60
(sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública. As propostas
que o omitirem ou indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido
serão entendidas como válidas pelo período de 60 (sessenta) dias.
4.7.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas
aos objetos desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo
de Serviços do “SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste
edital.
4.8.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.
4.9.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de
propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as
transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de
eventual desconexão. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas não será
responsável, em nenhum caso, pelos custos de tais procedimentos.
4.10.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância
com os termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho
de 2002, no Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a
proposta contiver disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens
deste edital.
5 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.
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5.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos
neste edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços
recebidas, as quais deverão estar em perfeita consonância com as
especificações detalhadas no presente edital.
5.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no
presente edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis
serão previamente desclassificadas pelo pregoeiro.
5.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e
registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos
os licitantes.
5.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas,
sendo que somente estas participarão da fase de lances.
6 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.
6.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente
informados do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.
6.1.1. O julgamento obedecerá ao critério de MAIOR DESCONTO para o objeto
deste Edital, que será convertido no valor da Taxa Mensal de Ocupação do
Espaço, conforme subitem 6.2 deste Edital.
6.1.1.1. O percentual de desconto ofertado será o critério adotado para
classificação e julgamento das propostas no sistema Comprasnet,
demonstrando o quanto a licitante se dispõe a pagar mensalmente pela
utilização da área cedida, incluindo o valor arbitrado correspondente ao
consumo de água, energia e coleta de lixo.
6.1.1.2. Para efeito de apuração da Taxa Mensal de Ocupação (TU) do
espaço será considerada até 05 (cinco) casas decimais.
6.1.2. Os lances deverão ser ofertados pelo percentual de desconto
sobre 100 (cem), que será convertido no valor da taxa mensal de utilização
da área cedida, sendo o percentual de desconto ofertado levado a efeito
para a fase de lances.
6.1.3. O percentual de desconto ofertado será convertido no valor da
Taxa Mensal de Ocupação do Espaço concedido, conforme a fórmula a
seguir:
TU = (D x R$ 1.000,00) x 100
Em que:
TU = taxa mensal de ocupação do espaço;
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D= percentual de desconto ofertado.
6.1.4. A fim de esclarecer o modelo adotado para este pregão, seguem
exemplos de lances ofertados e seu significado prático:
6.1.4.1. Percentual de 1,25174% (menor desconto aceito):
TU= (1,251,74/100 x R$ 1.000,00) x 100
TU= R$ 1.251,74
Neste caso a licitante ofertou o valor de R$ 1.251,74 por mês pela utilização
da área cedida.
6.1.4.2. Percentual de 1,5%):
TU= (1,5/100 x R$ 1.000,00) x 100
TU= R$ 1.500,00
Neste caso a licitante ofertou o valor de R$ 1.500,00 por mês pela utilização
da área cedida.
6.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o
horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
6.3.
O licitante somente poderá oferecer lance com desconto superior
ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
6.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que
for recebido e registrado primeiro pelo sistema.
6.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo
real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
6.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer
acessível aos licitantes para a recepção dos lances, retomando o pregoeiro,
quando possível, a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.
6.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior
a 10 (dez) minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá
reinício somente após comunicação aos licitantes participantes, no
endereço utilizado para divulgação desta licitação.
6.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro,
mediante encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento
iminente dos lances. Após o que transcorrerá período de tempo de até 30
(trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o
qual será encerrada, automaticamente, a recepção de lances.
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6.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o
pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao
licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida
melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo
negociar condições diferentes daquelas previstas neste Edital.
7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.
7.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo
critério de maior desconto, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.
7.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como
limite mínimo, o percentual de desconto de 1,25174%, que de modo algum,
vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de
desconto superior.
7.2.1. O desconto de 1,25174% corresponde ao valor de R$ 1.251,74 (um
mil e duzentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos),
relativo à Taxa Mensal de Ocupação.
7.2.2. As propostas com Taxa Mensal de Ocupação (TU) abaixo de R$
1.251,74 (com valor de desconto abaixo de 1,25174%), após a fase de
lances, serão desclassificadas.
7.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o
maior desconto e tiver atendido a todas as exigências editalícias.
7.4.
Analisada a aceitabilidade do desconto obtido, o pregoeiro divulgará
o resultado de julgamento das Propostas de Preços.
7.5.
Se a proposta ou o lance, de maior desconto, não for aceitável, ou
se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a
proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao
edital.
7.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro
poderá negociar com o licitante para que seja obtido desconto melhor.
8 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA AJUSTADA.
8.1.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os
documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no
SICAF, caso necessário, deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema
Comprasnet, quando solicitado pelo Pregoeiro. Junto com a documentação
deverão ser encaminhados, também pelo sistema, os dados do licitante
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vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco,
agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, assim como dados
do representante da empresa (nome, CPF, RG, endereço, telefone etc),
podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação
sugerido no ANEXO II.
8.2.
Também deverá ser encaminho pelo sistema Comprasnet, quando
solicitado pelo pregoeiro, Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste
expressamente a inexistência de vínculo dos membros da concessionária com
este Tribunal, que evidencie a prática de nepotismo, conforme atesta o art. 2º,
V, e art. 3º da Resolução 7/2005 e/ou art. 4º da Resolução 156/2012, ambas do
CNJ.
9 – DA HABILITAÇÃO.
9.1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:
a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o
Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação
Parcial, após a análise e julgamento das Propostas de Preços, a ser
obtida por meio de extrato “on line” do site do Comprasnet.
a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório
com data de validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o
documento do licitante nos sítios das entidades responsáveis pelo
referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias úteis para que o
licitante o encaminhe, via protocolo.
b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada
através de Certidão Negativa de Débitos expedida pela Justiça do
Trabalho, em conformidade com a Lei Federal nº 12.440, de 07 de julho
de 2011.
c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do
sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta,
conforme item 5.5. do edital:
c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à
habilitação da empresa;
c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor
de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos
quatorze anos;
c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.
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d) Quanto à qualificação técnica:
d.1) atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de
direito público ou privado que comprove(m) de forma satisfatória que a
licitante executa ou executou a prestação dos serviços de preparo e
fornecimento de, pelo menos, 10 (dez) lanches/refeições por dia útil pelo
período mínimo de 04 (quatro) meses, ininterruptos ou não, ou
declaração da empresa informando que presta serviços, com
características semelhantes e compatíveis ao objeto desta licitação, de
forma autônoma, atendendo ao número de refeições e período antes
mencionados, ficando
sujeita à vistoria para confirmação pelo
CONCEDENTE;
d.2) Declaração de Visita Técnica, caso a tenha realizado, ou no caso de não
ter realizado, Declaração de Não Visita, conforme modelos constantes nos
Anexos IV e V.
e) Quanto à qualificação econômino-financeiro, Certidão negativa de
falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor
da sede da licitante.
9.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros
impeditivos da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas da Controladoria Geral da União, disponível no Portal da
Transparência (http://www.portaltransparencia.gov.br).
9.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar,
em 48 (quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “ chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.
9.3.1. 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.
9.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes que se
enquadrem como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida
para efeito de contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006,
observando o que dispõe o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.
9.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade
fiscal quando da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado
prazo de cinco dias úteis, prorrogável por igual período, para a
regularização da documentação, a realização do pagamento ou
parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.
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9.4.2.
Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para
regularização fiscal será contado a partir da divulgação do resultado
da fase de habilitação.
9.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá
ser concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.
9.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do
certame ocorrerá após os prazos de regularização fiscal de que tratam
os subitens 9.4.1. e 9.4.3.
9.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto
nos subitens 9.4.1. e 9.4.3. implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87 da Lei
nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.
9.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos
documentos exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os
apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com
irregularidades, ressalvado o disposto na alínea a.1 do item 9.1, serão
inabilitados, não se admitindo complementação posterior.
9.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de
documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.
9.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao
domicílio da empresa licitante cadastrada no SICAF.
9.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais
de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.
10 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.
10.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de
contratação a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no
art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.
10.1.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam
iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem
classificada.
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10.1.2. O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta
inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno
porte.
10.1.3. Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identificará, em coluna
própria as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes,
fazendo a comparação entre os valores da primeira colocada, caso esta não
seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, e das demais
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na ordem de classificação.
10.2.
Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve uma
empresa de médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema
selecionará todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último
lance enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento) superior à oferta
vencedora. Após este procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat,
informando quais os itens terão desempate no lance.
10.3.
Para efeito do disposto no item 10.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á
da seguinte forma:
I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada
poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora
do certame, situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para
viabilizar tal procedimento, o Sistema selecionará os itens com tais
características, disponibilizando-os automaticamente nas telas do pregoeiro e
fornecedor, encaminhado mensagem também automática, por meio do chat,
convocando a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra
em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo de 5 (cinco) minutos,
sob pena de decair do direito concedido;
II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em
segundo lugar desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema
convocará as demais Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte
participantes na mesma condição, na ordem de classificação;
III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova
classificação dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou
não existindo Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante,
prevalecerá a classificação inicial;
IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de
Pequeno Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco
por cento) da primeira colocada, e permanecendo o empate até o
encerramento do item, o sistema fará um sorteio eletrônico entre tais
fornecedores, definindo e convocando automaticamente a vencedora para o
encaminhamento da oferta final do desempate;

Edital do Pregão Eletrônico nº 34/2019 (0573947)

SEI 0000389-17.2019.6.02.8000 / pg. 534

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar,
quando houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta
e classificação final dos fornecedores participantes.
10.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas
casas decimais, sendo desprezadas as demais.
10.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o
tempo será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será
retomado de onde parou.
11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.
11.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão
pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente
pregão, protocolizando a peça impugnatória no endereço eletrônico slc@treal.jus.br .
11.1.1. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela
elaboração do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h
(vinte e quatro horas).
11.1.2. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.
11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à
data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio
eletrônico via Internet, para o endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas
respostas serão disponibilizadas nos avisos referentes a este Pregão, no site
do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site www.comprasnet.gov.br.
12 - DOS RECURSOS
12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestála ao pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio,
explicitando sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.
12.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo
sistema eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e
fechando ao término do tempo informado.
12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso,
o Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a
manifestação de recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o
registro das razões do recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser
impugnadas pelos demais licitantes, desde logo intimidados para, querendo,
apresentar contra-razões em igual prazo, exclusivamente por meio eletrônico,
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e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua decisão à autoridade
competente.
12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação
daqueles atos que não sejam passíveis de aproveitamento.
12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a
adjudicação do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.
13- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
13.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo
pregoeiro sempre que não houver recurso.
13.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade
competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao
proponente vencedor pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria
autoridade competente.
13.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos
termos do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.
14 - DA CONTRATAÇÃO.
14.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor,
prazo de pagamento, condições de execução em conformidade com este
edital.
14.2.
A licitante vencedora será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, assinar o instrumento contratual.
14.3.
Antes da adjudicação será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo
licitante durante a vigência do contrato.
14.4.
Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item
14.3. ou se recusar assinar o instrumento contratual, será convocada outra
licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim
sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
15 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
15.1.
A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar
de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar
documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não

Edital do Pregão Eletrônico nº 34/2019 (0573947)

SEI 0000389-17.2019.6.02.8000 / pg. 536

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se
de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e
contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de até 5
anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações
legais.
15.2.
Pela inexecução total ou parcial a licitante ficará sujeita às sanções
administrativas previstas nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93, 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.
15.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar
e contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à licitante
juntamente as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
15.4.
Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93,
pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá,
garantida a prévia defesa e resguardados os procedimentos legais
pertinentes, aplicar as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional,
as Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais
entidades controladas direta ou indiretamente pela União;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública.
15.4.1. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” acima (item
15.4) poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção de
multa.
15.4.2. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta
pelo não cumprimento das normas de licitação ou dos contratos
celebrados.
15.5.
A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra
autoridade competente, nos seguintes percentuais e hipóteses:
a) 5% (cinco por cento) sobre o valor anual da contratação , nos
casos de fraude fiscal, apresentação de documento falso, emissão de
declaração falsa e comportamento inidôneo;

Edital do Pregão Eletrônico nº 34/2019 (0573947)

SEI 0000389-17.2019.6.02.8000 / pg. 537

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
b) 2% (dois por cento) sobre o valor anual da contratação , nos
casos de retardamento da execução do objeto do contrato e falha ou
fraude na execução do contrato;
c) 1% (um por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos
de não assinatura do contrato no prazo estabelecido, não entrega da
documentação exigida no certame e não manutenção da proposta.
15.6.
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.
15.7.
A licitante, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento dos materiais, 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.
15.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/93.
15.9.
Se a licitante não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87
da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao
mês.
15.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta à licitante.
15.11.
No caso de aplicação de penalidade em que a concessionária 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.
15.11.1.
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.
15.12.

O período de atraso será contado em dias corridos.

15.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº
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10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
15.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
16 - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE.
16.1.
O contrato terá vigência desde a sua assinatura até o dia 27 de
fevereiro de 2020, data esta que corresponde ao termo final do contrato de
locação do imóvel que serve de sede do Tribunal, podendo, a critério do
TRE/AL, ser prorrogada.
16.2.
Na hipótese de prorrogação do prazo de vigência, decorridos 12
(doze) meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser
reajustado, alcançando a data de formulação da proposta e aplicando-se o
índice IPCA acumulado no período, a requerimento do concedente, e caso se
verifique hipótese legal que autorize reajustamento.
16.3.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto
ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em
substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
16.4.
Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes
elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor
remanescente.
17- DO PAGAMENTO.
17.1.
A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação,
através de Guia de Recolhimento de Receitas da União - GRU, devendo
apresentar os comprovantes de recolhimento das GRU’s em até 05 (cinco)
dias úteis após sua quitação, ao Gestor do contrato para adoção das
providências necessárias.
17.2.
No primeiro e no último mês de vigência contratual, os valores da
contraprestação serão rateados com base na razão entre o número de dias
de vigência do presente contrato e o número de dias existentes no respectivo
mês.
17.3.
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 concessionário não tenha concorrido
para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
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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%
18 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
18.1.

As descritas no Anexo III (Minuta de contrato) do edital.

19 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
19.1.

As descritas no Anexo III (Minuta de contrato) do edital.

20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou
anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos
participantes, na forma da legislação vigente.
20.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
20.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade
das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da
licitação.
20.4.
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.
20.5.
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.
20.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
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registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
20.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem
comprometimento da segurança do futuro contrato.
20.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.
20.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e
Contratos, 6º andar – Bairro Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090.
20.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a
sessão pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito
Federal, inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e
na documentação relativa ao certame.
20.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
20.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei
10.520/02, do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93.
20.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de
Licitações e Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 20.9, no
caso de ser retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
20.15.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A – Sugestão de Cardápio para Lanchonete;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de contrato;
ANEXO IV – Declaração de Visita Técnica;
ANEXO III – Declaração de Não Visita.
20.16.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
Maceió/AL, 30 de setembro de 2019.
Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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Anexo I
Pregão nº 34/2019
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. Concessão onerosa de uso de bem púbico, em caráter precário, de área,
instalações e mobiliário para exploração dos serviços de lanchonete, localizada no 13º
andar no Edifício Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, objetivando a
comercialização de refeições e lanches aos magistrados, servidores, visitantes e
jurisdicionados, nos termos e condições do presente Termo de Referência.
1.2. A área destinada à exploração comercial é de 22,00m2.
1.3. O mobiliário consiste em: Balcão de atendimento; Painel; Rodapé; Porta de giro em
duas folhas; Armário Superior; Armário Inferior; Prateleira; Persiana horizontal;
02(duas) unidades de peças de espelhos; Ar-condicionado de 18.000 Btus; Banquetas;
Luminárias;
1.4. Os eletrodomésticos necessários ao funcionamento da lanchonete deverão ser
providenciados pelo concessionário.

2. OBJETIVO
2.1. Buscar uma melhor qualidade no serviço de alimentação, disponibilizando
lanchonete aos magistrados, servidores e usuários deste Regional;
2.2. Atender às exigências legais em vigor no que se refere à concessão de uso de área
e a devida contra prestação;
2.3. O público-alvo desta licitação consiste, potencialmente, em 197 (cento e noventa e
sete) servidores lotados na sede do Tribunal, magistrados e demais usuários que se
utilizem dos serviços prestados por este Órgão (visitantes e jurisdicionados);
a) Em estudo realizado pela área de gestão de pessoas, entre os servidores lotados
neste Tribunal, foi levantado o número de 96 (noventa e seis) potenciais usuários;
b) Os números indicados nos itens 2.3 e 2.3(a) não vinculam, em qualquer hipótese, a
prestação do serviço, tampouco constitui obrigação do cessionário de garantir público
mínimo para uso da lanchonete.
2.4. Estarão aptos a apresentar propostas para a prestação de serviços quaisquer
interes- sados, cujo ramo de atividade guarde pertinência e compatibilidade em
características, quantidades e prazos com o objeto constante deste Termo de
Referência, bem assim que atendam às exigências ora estipuladas.
3. HABILITAÇÃO
3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor,
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
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sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus
administradores;
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de regularidade junto à Fazenda Federal – Certidão Conjunta Negativa de
Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil;
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: CND - Certidão Negativa de
Débito, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou pela Secretaria da
Receita Federal;
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
Certidão de Regularidade de FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Art. 3º da Lei nº
12.440, de 7 de julho de 2011 (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas); e
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede
da licitante.
3.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) A empresa deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) de forma satisfatória
que a licitante executa ou executou a prestação dos serviços de preparo e
fornecimento de, pelo menos, 10 (dez) lanches/refeições por dia útil pelo período
mínimo de 04 (quatro) meses, ininterruptos ou não, ou declaração da empresa
informando que presta serviços, com características semelhantes e compatíveis ao
objeto desta licitação, de forma autônoma, atendendo ao número de refeições e
período antes mencionados, ficando sujeita à vistoria para confirmação pelo
CONCEDENTE;
b) É facultada às empresas proponentes realizar vistoria nas instalações dos locais onde
os serviços serão executados;
c) O licitante que optar por realizar a visita técnica, acompanhado por servidor
designado para esse fim, nos termos do modelo do Anexo IV, deverá efetuar o
agendamento previamente junto à Seção de Manutenção e Reparos, por meio do
telefone (82) 2122-7797 (SMR);
d) Para a vistoria, o licitante, ou seu representante, deverá estar devidamente
identificado;
e) Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar declaração que
não efetuou a visita técnica, mas que concorda com todas as condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos, e, ainda, que assume toda e qualquer
responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na
verificação das condições do local de execução do objeto da presente licitação,
conforme modelo constante no Anexo V.
3.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da licitante.
3.5. OUTROS DOCUMENTOS
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a) Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a
inexistência de vínculo dos membros da concessionária com este Tribunal, que
evidencie a prática de nepotismo, conforme atesta o art. 2º, V, e art. 3º da Resolução
7/2005 e/ou art. 4º da Resolução 156/2012, ambas do CNJ;
b) Declaração em que ateste cumprir o prescrito no art. 27, V, da Lei nº 8.666/93;
c) Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a inexistência
de fato superveniente que impeça a celebração pela Administração, nos termos do
art. 32, §2º da Lei nº 8.666/93;
d) Alvará Sanitário.
3.6. A DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ:
a) Estar em nome da licitante;
b) Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente. Nos
casos omissos, o(a) pregoeiro(a) considerará como prazo de validade o de 60
(sessenta) dias, contados da data de expedição do respectivo documento, exceto a
Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
ambas com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com o art. 2º,
do Decreto nº 6.106/2007;
c) Referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal dispositivo não é válido
para a Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária, bem
como a Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais.
4. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS
4.1. O fornecimento dos lanches deverá ser efetuado de segunda a sexta-feira no
horário de 11h às 19h (segunda-feira a quinta-feira) e de 6h às 14h (sexta-feira).
4.2. A critério da Administração do Tribunal, o horário de atendimento poderá ser
alterado, a fim de atender os casos excepcionais.
4.3. O cardápio para os lanches constantes no anexo I-A, poderá sofrer alterações
levando-se em conta o comportamento dos usuários, frente à alimentação servida.
4.4. Não será permitida a venda ou exposição de bebidas alcoólicas na lanchonete, sob
pena de rescisão imediata do contrato.
4.5. A licitante vencedora receberá as instalações juntamente com o mobiliário,
mediante contrato de concessão de uso, após serem as mesmas vistoriadas pelas
partes interessadas e atestada, em termo específico, a adequação das instalações
à exploração comercial objeto deste instrumento.
5. TABELA DE PREÇOS:
ITEM LOCAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
01
- SEDE

ÁREA
13º Andar
22,00m²

VALOR MÍNIMO ESTIMADO
- R$ 1.251,74 (mil duzentos e cinquenta e
umreais e setenta e quatro centavos).

5.1. O valor mínimo estimado é composto por:
a) O valor de R$ 906,84 (novecentos e seis reais e oitenta centavos), que
corresponde à remuneração pelo uso do espaço, valor este obtido a partir da
avaliação do imóvel proporcional à área objeto da cessão.
b) O valor equivalente ao consumo de energia elétrica, Sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, foi estimado em R$ 291,03 (duzentos e noventa e um reais e três
centavos) mediante estudo feito pela Seção de Manutenção e Reparos e pela Seção
de Gestão de Contratos e equivale à 399 kWh/mês;
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c) O valor equivalente ao consumo de água potável, estimado em R$ 47,53 (quarenta
e sete reais e cinquenta e três centavos), equivalente a 250,00 L/dia;
d) O valor da taxa de coleta de lixo, proporcional à área efetivamente ocupada, com
valor estimado em R$ 6,34 (seis reais e trinta e quatro centavos).

6. MODALIDADE DE LICITAÇÃO
6.1. Os serviços do objeto deste certame serão contratados através da modalidade
licitatória Pregão, tipo maior lance, instituída pela Lei nº 10.520/2002.
7. DO PAGAMENTO
7.1. A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação, através de
Guia de Recolhimento de Receitas da União - GRU, devendo apresentar os
comprovantes de recolhimento das GRU’s em até 05 (cinco) dias úteis após sua
quitação, ao Gestor do contrato para adoção das providências necessárias.
7.2. No primeiro e no último mês de vigência contratual, os valores da
contraprestação serão rateados com base na razão entre o número de dias de
vigência do presente contrato e o número de dias existentes no respectivo mês.
8. ENCARGOS SOCIAIS
8.1. À Concessionária caberá, ainda:
a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los
na época própria, vez que os seus funcionários não manterão nenhum vínculo
empregatício com este Regional.
b) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos
serviços;
c) Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências, obrigações e
encargos necessários ao cumprimento das imposições legais inerentes ao exercício
das atividades finalísticas do objeto licitado;
d) A inadimplência da concessionária, com referência aos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não
transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar
o objeto desta licitação.
9. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
9.1. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de
acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem
devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os
mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com este Regional;
9.2. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Poder
Judiciário ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos
seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que
estiver sujeita;
9.3. Corrigir todas as imperfeições verificadas pela Fiscalização, na execução das
atividades, no prazo por esta determinada;
9.4. Efetuar, mensalmente, a contraprestação pactuada da forma e no prazo estipulado
pela Administração;
9.5. Equipar a lanchonete de maneira adequada à prestação dos serviços;
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9.6. Dar início ao exercício das atividades na área no prazo máximo de 5 (cinco) dias
corridos contados do recebimento do contrato;
9.7. Manter a lanchonete funcionando exclusivamente dentro da área cujo uso é
permitido;
9.8. Manter a área e edificações em perfeitas condições de segurança, conservação e
limpeza, arcando com as despesas para tanto necessárias;
9.9. Fornecer, semanalmente, os lanches de acordo com o cardápio apresentado na
proposta, em condições sadias, preparadas fora do Tribunal, com gêneros de primeira
qualidade, ótima apresentação e sabor agradável, dentro das exigências de higiene e
técnicas culinárias;
9.10. Efetuar o transporte dos alimentos em recipientes adequados, devidamente
tampados e isolados, providenciar, por sua conta e risco, a conservação dos mesmos
e, se for o caso, o estoque de alimentos e de material necessários à sua atividade;
9.11. Retirar do local dos serviços, diariamente, lixo resultante de suas atividades, de
acordo com as normas fixadas pelo órgão competente;
9.12. Encerrar, de imediato, qualquer atividade que esteja sendo exercida e que venha
a ser proibida por órgão competente;
9.13. Garantir adequadas condições para todos os empregados que estiverem
prestando serviço neste Regional, através de exames de saúde periódicos, utilizando
para a execução dos serviços profissionais devidamente qualificados;
9.14. Manter, por sua exclusiva conta, os funcionários em serviço, devidamente
uniformizados, os quais deverão apresentar-se permanentemente limpos e asseados,
quer no aspecto pessoal, quer no vestiário e calçado, substituindo-se imediatamente,
por solicitação do Tribunal, aquele que não preencher esta exigência. Todos os
empregados deverão portar cartão de identificação, do qual deverá constar seu nome
e função.
9.15. A Concessionária fornecerá uniforme completo aos seus empregados;
9.16. Efetuar supervisão rigorosa do processo de higienização de bandejas, pratos,
talheres e demais utensílios, visando à garantia da sanidade microbiológica dos
mesmos;
9.17. Apresentar, quando da assinatura do contrato, relação nominal, com respectiva
identificação e qualificação dos empregados que serão utilizados na execução dos
serviços. Qualquer eventual substituição, exclusão ou inclusão deverá ser notificada
ao gestor do contrato;
9.18. Manter fixado em local visível o cardápio da lanchonete e tabela de preços de
todos os itens encontrados na relação;
9.19. Apresentar ao Concedente, antes do início da execução dos serviços, planilha
com os referenciais dos preços praticados, para efeito de avaliação prévia da
compatibilidade dos mesmos com aqueles praticados em estabelecimentos
equivalentes.
9.20. Afastar, de imediato, qualquer pessoa a ela vinculada que pratique ato
inadequado, bem como descumpra as normas e/ou instruções de que trata este
instrumento;
9.21. Desocupar, de imediato, a área licitada, restituindo-a em perfeitas condições de
uso, quando findo, dissolvido ou rescindido o contrato;
9.22. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e
qualificação exigidas para a contratação;
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9.23. Permitir o acesso dos representantes deste Tribunal, sem prévia comunicação,
nos locais de preparo e acondicionamento dos alimentos, sendo para tal exigida
apenas a devida identificação do agente (em regra, o gestor do contrato);
9.24. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL não aceitará, sob nenhum
pretexto, a transferência de responsabilidade da Concessionária para outras
entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
9.25. A inadimplência da Concessionária, com referência aos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não
transfere à Administração a responsabilidade por pagamento, nem poderá onerar o
objeto desta licitação.
9.26. A Concessionária obrigar-se-á a pagar os tributos e as contas de serviços
públicos que venham a incidir sobre o espaço cedido, tais como energia elétrica,
água e taxa da coleta de lixo, de acordo com a composição constante do item 5 –
Tabela de Preços.
9.27. Obter, junto ao órgão competente, alvará sanitário para funcionamento no
prédio sede do TRE/AL.
10. OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE10.1. Propiciar todas as facilidades indispensáveis à
boa execução do ajuste, inclusive permitir o livre acesso dos funcionários da
Concessionária à dependência enfocada no subitem 1.1, do objeto;
10.2. Atestar a execução do objeto por meio do gestor do contrato e acompanhar
efetivamente a contraprestação da Concessionária, fazendo juntar ao processo os
documentos necessários à sua comprovação;
10.3. Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que
atendidas as obrigações contratuais;
10.4. Emitir ordem de serviço para início das atividades da Concessionária, após a
assinatura do contrato;
10.5. Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato.
11. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
11.1. O objeto licitado será acompanhado e fiscalizado por servidor do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL especialmente designado pela autoridade
competente, que terá seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuições e
responsabilidades definidas na Resolução TRE-AL nº 15.787/2017.
12. DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
12.1. O contrato terá vigência desde sua assinatura até o dia 27 de fevereiro de 2020, data
esta que corresponde ao termo final do contrato de locação do imóvel que serve de sede do
Tribunal, podendo, a critério do TRE/AL, ser prorrogada;
12.2. Na hipótese de prorrogação do prazo de vigência, decorridos 12 (doze) meses
da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser reajustado, alcançando a
data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA acumulado no período, a
requerimento do concedente, e caso se verifique hipótese legal que autorize
reajustamento.
12.3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier
a ser determinado pela legislação então em vigor.
12.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada
do SICAF, ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso
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XIV do art. 4º da mesma Lei, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste Edital e das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93,
a licitante que:
a) não celebrar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta;
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certa- me;
c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
d) não mantiver a proposta;
e) falhar ou fraudar a execução do Contrato; e
f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
13.2. Nos termos do art. 86 e do art. 87, ambos da Lei nº 8.666/1993, pela inexecução
total ou parcial do objeto do Contrato a ser celebrado com o CONCEDENTE poderá este,
garantida a ampla defesa, aplicar à CONCESSIONÁRIA as sanções específicas fixadas a
seguir, além daquelas previstas neste Termo de Referência e no instrumento contratual:
13.2.1. Advertência escrita;
13.2.2. Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigações:
a) Na hipótese da CONCESSIONÁRIA não iniciar a execução do objeto con tratado no
prazo estabelecido, caracterizar-se-á atraso, e será aplicada multa de 0,2% (zero
vírgula dois por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da
Taxa Mensal de Ocupação do Espaço (Item 5.);
b) O CONCEDENTE a partir do 10º (décimo) dia de atraso poderá recusar o objeto
contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa
diária por atraso, ante a inacumulabilidade da cobrança;
c) Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor total da contratação;
d) Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo es tabelecido
no subitem 14.1.2.b. deste Termo de Referência, as hipóteses em que a
CONCESSIONÁRIA não apresentar situação regular conforme exigên cias contidas no
Edital, no Termo de Referência e no Instrumento Contratu al;
e) Caso a CONCESSIONÁRIA não atenda aos demais prazos e obrigações contantes no
Edital, neste Termo de Referência e no Contrato, aplicar-se-á multa de 0,2% (zero
vírgula dois por cento) por dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da Taxa
Mensal de Ocupação do espaço (Item 5.);
f) A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Administração rescinda a
contratação e aplique outras sanções previstas em Lei;
13.2.3. Multa por Rescisão;
a) Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor total da contratação;
b) Não deve haver cumulação entre a multa prevista neste artigo e a multa específica prevista
para outra inexecução que enseje em rescisão. Nesta hi pótese, deve ser aplicada a multa de
maior valor;
c) c) As multas descritas serão cobradas administrativamente, através de Guia de Recolhimento
de Receitas da União – GRU, emitida pela Fiscalização do Contrato ou ou descontadas da
garantia e, na impossibilidade, judicialmente;
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d) Além das penalidades citadas, a CONCESSIONÁRIA ficará sujeita ainda ao cancelamento de
sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONCEDENTE, bem como será descredenciada
do SICAF e, se submeterá ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV
da Lei 8.666/1993;

e) As penalidades aplicadas à CONCESSIONÁRIA serão registradas no SICAF;
f) A CONCESSIONÁRIA não incorrerá em multa durante as prorrogações compensatórias
expressamente concedidas pelo CONCEDENTE, em virtude de caso fortuito, força maior ou de
impedimento ocasionado pela Administração.
13.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará à Conceionária o contraditório e a ampla defesa, observando-se
o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

14. DA RESCISÃO
14.1. A inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de Referência enseja a sua rescisão,
conforme disposto nos artigos 77, 78, incisos I a VIII, XII e XVII, artigo 79, incisos e parágrafos, e
artigo 80, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.666/1993. Os casos de rescisão serão formalmente
motivados nos autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, e, ainda:
14.2. A rescisão deste instrumento poderá ser:
14.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONCEDENTE nos casos enumerados nos
incisos I a VIII, XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/1993;
14.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja conveniência
para o CONCEDENTE;
14.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria 14.3. A rescisão
administrativa ou amigável será precedida de ato escrito e fundamentado da autoridade
competente; 14.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78 da Lei
nº 8.666/1993 sem que haja culpa da CONCESSIONÁRIA, será esta ressarcida dos prejuízos
regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito aos pagamentos devidos
pela execução deste instrumento até data de rescisão.
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ANEXO I

SUGESTÃO DO CARDÁPIO LANCHONETE
Itens sugeridos para disponibilização nos balcões:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Sucos de polpa;
Sucos prontos de caixinha;
Refrigerantes;
Salada de frutas (pré-preparada);
Salgados de forno (coxinha, pastel, folhado, etc);
Sanduíche natural;
Sanduíche misto quente;
Torta salgada;
Bolos de café;
Bolos com cobertura;
Almoço em porção individual congelada;
Açaí na tigela;
Tapioca;
Docinhos (brigadeiro / surpresa de uva);
Frutas in natura;
Água de Coco;
Sopas;
Pão de queijo (tradicional e mineiro);
Saladas para almoço.
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ANEXO II
Pregão Eletrônico nº 34/2019
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet

Dados do Representante da Empresa:
Nome
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
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ANEXO III
Contrato nº XX/2019

MINUTA
Contrato de concessão onerosa de uso
de espaço público para exploração
comercial de restaurante e lanchonete,
entre o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, em nome da União, e a
empresa _______.
Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de
Direito Público Interno - situado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 – Farol,
Maceió/AL, CEP: 57051-090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n°
06.015.041/0001-38, doravante denominado CONCEDENTE, neste ato
representado por seu neste ato representado por seu Presidente,
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, casado,
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no
CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, e a
empresa _______________________, situada em ________________, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° _____________________, daqui por diante denominada
CONCESSIONÁRIA, neste ato representada por _________________, portador do
RG nº ______________, inscrito no CPF sob o n° _________________, residente em
__________________, resolvem celebrar o presente Contrato de concessão
onerosa de uso de espaço público para exploração comercial de restaurante e
lanchonete, mediante as cláusulas e condições que se seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Este contrato tem por objeto concessão onerosa de uso de espaço
público, em caráter precário, de área, instalações e mobiliário,
para
exploração dos serviços de lanchonete, localizada no 13º andar no edifício
Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, objetivando a
comercialização de refeições e lanches aos magistrados, servidores, visitantes
e jurisdicionados, nos termos e condições do edital de licitações e seus anexos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A área destinada à exploração comercial é de
22,00m².
PARÁGRAFO SEGUNDO - O mobiliário consiste em: balcão de atendimento;
Painel; Rodapé; Porta de giro em duas folhas; Armário Superior; Armário
inferior; Prateleira; Persiana horizontal; 02 (duas) unidades de peças de
espelhos; Ar-condicionado de 18.000 Btus; Banquetas; Luminárias.
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PARÁGRAFO TERCEIRO - Os eletrodomésticos necessários ao funcionamento da
lanchonete deverão ser providenciados pelo concessionário.
PARÁGRAFO QUARTO -Não será permitida a subcontratação, no todo ou em
parte, do objeto deste contrato.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Este contrato será regido pelos mandamentos da Lei Federal nº
8.666/93 e regulamentações.
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de
direito público e, supletivamente, notadamente nos casos omissos, as
disposições das Leis nº 10.520/02, 8.078/90, do Decreto nº 5.450/05, os
princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem,
como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de
15/02/2017, disponível no site www.tre-al.jus.br. Devendo-se observar, ainda,
o Código de Ética do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (Resolução
15.559/2014).
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO
A concessionária pagará pela utilização da dependência e bens
objeto deste contrato a Taxa Mensal de Ocupação do Espaço no valor de R$
xxx, perfazendo o valor total da contratação, considerando o prazo de
vigência do contrato, R$ xxx.
PARÁGRAFO ÚNICO – Na taxa Mensal de Ocupação do Espaço estão incluídos:
a) O valor correspondente à remuneração pelo uso do espaço;
b) O valor equivalente ao consumo de energia elétrica, Sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, arbitrado em R$ 291,03 (duzentos e noventa e um reais e três
centavos) mediante estudo feito pela Seção de Manutenção e Reparos e pela Seção
de Gestão de Contratos e equivale à 399 kWh/mês;
c) O valor equivalente ao consumo de água potável, arbitrado em R$ 47,53 (quarenta
e sete reais e cinquenta e três centavos), equivalente a 250,00 L/dia;
d) O valor da taxa de coleta de lixo, proporcional à área efetivamente ocupada, com
valor arbitrado em R$ 6,34 (seis reais e trinta e quatro centavos).

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA O FORNECIMENTO DE
LANCHES
O fornecimento dos lanches deverá ser efetuado de segunda a
sexta-feira no horário de 11h às 19h (segunda-feira a quinta-feira) e de 6h
às 14h (sexta-feira).

Edital do Pregão Eletrônico nº 34/2019 (0573947)

SEI 0000389-17.2019.6.02.8000 / pg. 553

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A critério da Administração do Tribunal, o horário
de atendimento poderá ser alterado, a fim de atender os casos
excepcionais.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O cardápio para os lanches constantes no anexo I-A
do Edital, poderá sofrer alterações levando-se em conta o comportamento
dos usuários, frente à alimentação servida.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Não será permitida a venda ou exposição de
bebidas alcoólicas na lanchonete, sob pena de rescisão imediata do
contrato.
PARÁGRAFO QUARTO - A concessionária receberá as instalações, a partir da
assinatura deste instrumento, após serem as mesmas vistoriadas
pelas partes interessadas.
CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO
A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação,
através de Guia de Recolhimento de Receitas da União - GRU, devendo
apresentar os comprovantes de recolhimento das GRU’s em até 05 (cinco)
dias úteis após sua quitação, ao Gestor do contrato para adoção das
providências necessárias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No primeiro e no último mês de vigência contratual,
os valores da contraprestação serão rateados com base na razão entre o
número de dias de vigência do presente contrato e o número de dias
existentes no respectivo mês.
PARÁGRAFO TERCEIRO - 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 a concessionária 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%
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CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
São obrigações da CONCESSIONÁRIA:
Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de
seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e
quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços
executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm
nenhum vínculo empregatício com este Regional;
b)
Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar
ao Poder Judiciário ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa
ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras
cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;
c)
Corrigir todas as imperfeições verificadas pela Fiscalização, na
execução das atividades, no prazo por esta determinada;
d)
Efetuar, mensalmente, a contraprestação pactuada da forma e no
prazo estipulado pela Administração;
e)
Equipar a lanchonete de maneira adequada à prestação dos
serviços;
f)
Dar início ao exercício das atividades na área no prazo máximo de
05 (cinco) dias corridos contados do recebimento do contrato;
g)
Manter a lanchonete funcionando exclusivamente dentro da área
cujo uso é permitido;
h)
Manter a área e edificações em perfeitas condições de segurança,
conservação e limpeza, arcando com as despesas para tanto
necessárias;
i)
Fornecer, semanalmente, os lanches de acordo com o cardápio
apresentados na proposta, em condições sadias, preparadas fora do
Tribunal, com gêneros de primeira qualidade, ótima apresentação e
sabor agradável, dentro das exigências de higiene e técnicas
culinárias;
j)
Efetuar o transporte dos alimentos em recipientes adequados,
devidamente tampados e isolados, providenciar, por sua conta e risco,
a conservação dos mesmos e, se for o caso, o estoque de alimentos e
de material necessários à sua atividade;
k)
Retirar do local dos serviços, diariamente, lixo resultante de suas
atividades, de acordo com as normas fixadas pelo órgão competente;
l)
Encerrar, de imediato, qualquer atividade que esteja sendo
exercida e que venha a ser proibida por órgão competente;
m)
Garantir adequadas condições para todos os empregados que
estiverem prestando serviço neste Regional, através de exames de
saúde periódicos, utilizando para a execução dos serviços profissionais
devidamente qualificados;
n)
Manter, por sua exclusiva conta, os funcionários em serviço,
devidamente uniformizados, os quais deverão apresentar-se
permanentemente limpos e asseados, quer no aspecto pessoal, quer
no vestiário e calçado, substituindo-se imediatamente, por solicitação
a)
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do Tribunal, aquele que não preencher esta exigência. Todos os
empregados deverão portar cartão de identificação, do qual deverá
constar seu nome e função.
o)
Efetuar supervisão rigorosa do processo de higienização de
bandejas, pratos, talheres e demais utensílios, visando à garantia da
sanidade microbiológica dos mesmos;
p)
Apresentar, quando da assinatura do contrato, relação nominal,
com respectiva identificação e qualificação dos empregados que serão
utilizados na execução dos serviços. Qualquer eventual substituição,
exclusão ou inclusão deverá ser notificada ao gestor do contrato;
q)
Manter fixado em local visível o cardápio da lanchonete e tabela
de preços de todos os itens encontrados na relação;
r)
Apresentar ao Concedente, antes do início da execução dos
serviços, planilha com os referenciais dos preços praticados, para
efeito de avaliação prévia da compatibilidade dos mesmos com
aqueles praticados em estabelecimentos equivalentes;
s)
Afastar, de imediato, qualquer pessoa a ela vinculada que
pratique ato inadequado, bem como descumpra as normas e/ou
instruções de que trata este instrumento;
t)
Desocupar, de imediato, a área licitada, restituindo-a em perfeitas
condições de uso, quando findo, dissolvido ou rescindido o contrato;
u)
Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de
habilitação e qualificação exigidas para a contratação;
Permitir o acesso dos representantes deste Tribunal, sem prévia
comunicação, nos locais de preparo e acondicionamento dos
alimentos, sendo para tal exigida apenas a devida identificação do
agente (em regra, o gestor do contrato);
w)
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL não aceitará,
sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da
Concessionária para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou
quaisquer outros.
x)
A inadimplência da Concessionária, com referência aos encargos
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da
execução
do
contrato,
não
transfere
à
Administração
a
responsabilidade por pagamento, nem poderá onerar o objeto desta
licitação.
y)
A Concessionária fornecerá uniforme completo aos seus
empregados, mantendo-os permanentemente limpos e asseados, tanto
no aspecto físico dos funcionários, como no que diz respeito a
vestuário e calçado, substituindo imediatamente, por solicitação do
Tribunal, aquele que não preencher essa exigência.
z)
A Concessionária obrigar-se-á a pagar os tributos e as contas de
serviços públicos que venham a incidir sobre o espaço cedido, tais
como energia elétrica, água e taxa da coleta de lixo. Considerando
que não é possível a instalação de medidores individuais para aferir o
consumo de energia elétrica e de água potável do espaço cedido, o
valor a ser cobrado para tais despesas será por estimativa, com base
v)
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nos seguintes critérios:
y.1) O valor equivalente ao consumo de energia elétrica, Sede
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, foi estimado
mediante estudo feito pela Seção de Manutenção e Reparos e
equivale à 399 kWh/mês;
y.2) O valor equivalente ao consumo de água potável, Sede
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, foi estimado
mediante estudo feito pela Seção de Manutenção e Reparos e
equivale à 250,00 L/dia;
y.2) Havendo cobrança de taxa de coleta de lixo pelo
Município de Maceió, a Concessionária terá a obrigação de
pagar a quantia proporcional à área efetivamente ocupada.
aa)
Obter, junto ao órgão competente, alvará sanitário para
funcionamento no prédio sede do TRE/AL;
bb) Fazer uso consciente de energia elétrica e água;
cc) Usar material de limpeza e outros materiais químicos necessários, que
estejam aprovados pelo órgão governamental competente, e que não
causem danos às pessoas, bem como aos revestimentos, pisos, instalações,
e redes de água e esgoto, zelando inclusive pelo conforto olfativo dos
servidores e transeuntes;
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não será permitida a subcontratação, no todo ou em
parte, do objeto deste certame licitatório.
PARÁGRAFO SEGUNDO - À Concessionária caberá, ainda:
a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e
obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários
não manterão nenhum vínculo empregatício com este Regional;
b) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e
obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de
trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus
funcionários no desempenho dos serviços;
c) Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências,
obrigações e encargos necessários ao cumprimento das imposições
legais inerentes ao exercício das atividades finalísticas do objeto
licitado.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A inadimplência da concessionária, com referência
aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes
da execução do contrato, não transfere à Administração a responsabilidade
por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto desta contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE
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O Concedente se obriga a:
a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do
ajuste, inclusive permitir o livre acesso dos funcionários da
Concessionária à dependência localizada no edifício sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas;
b) Atestar a execução do objeto por meio do gestor do contrato e
acompanhar efetivamente a contraprestação da Concessionária,
fazendo juntar ao processo os documentos necessários à sua
comprovação;
c) Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde
que atendidas as obrigações contratuais;
d) Emitir ordem de serviço para início
Concessionária, após a assinatura do contrato;

das

atividades

da

e) Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
O contrato terá vigência desde a sua assinatura até o dia 27 de
fevereiro de 2020, data esta que corresponde ao termo final do contrato de
locação do imóvel que serve de sede do Tribunal, podendo, a critério do
TRE/AL, ser prorrogada.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na hipótese de prorrogação do prazo de vigência,
decorridos 12 (doze) meses da data da assinatura do contrato, o seu valor
poderá ser reajustado, alcançando a data de formulação da proposta e
aplicando-se o índice IPCA acumulado no período, a requerimento do
concedente, e caso se verifique hipótese legal que autorize reajustamento.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso o índice estabelecido para reajustamento
venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será
adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então
em vigor.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice
substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do
preço do valor remanescente.
CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
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A CONSSECIONÁRIA que dentro do prazo de validade de sua
proposta, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou
apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu
objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de
licitar e contratar com a União e será descredenciada no SICAF, pelo prazo de
até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das demais
cominações legais.
PARÁGRAFO PRIMEIRO Pela inexecução total ou parcial a concessionária
ficará sujeita às sanções administrativas previstas nas Leis nº 10.520/2002 e
8.666/93, 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.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de
impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser
aplicadas à concessionária juntamente as multas convencionais e de mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº
8.666/93, pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração
poderá, garantida a prévia defesa e resguardados os procedimentos legais
pertinentes, aplicar as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa;
c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as
Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pela União;
d) declaração de inidoneidade
administração Pública.

para

licitar

ou

contratar

com

a

PARÁGRAFO QUARTO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” acima
(parágrafo terceiro) poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção
de multa.
PARÁGRAFO QUINTO - A advertência consiste em repreensão por escrito
imposta pelo não cumprimento das normas de licitação ou dos contratos
celebrados.
PARÁGRAFO SEXTO A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de
despesas ou outra autoridade competente, nos seguintes percentuais e
hipóteses:
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a) 5% (cinco por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos
de fraude fiscal, apresentação de documento falso, emissão de
declaração falsa e comportamento inidôneo;
b) 2% (dois por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos
de retardamento da execução do objeto do contrato e falha ou fraude
na execução do contrato;
c) 1% (um por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos de
não assinatura do contrato no prazo estabelecido, não entrega da
documentação exigida no certame e não manutenção da proposta.
PARÁGRAFO SÉTIMONa aplicação das penalidades previstas nesta
cláusula 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.
PARÁGRAFO OITAVO A concessionária, quando não puder cumprir os
prazos estipulados para o fornecimento dos materiais, 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.
PARÁGRAFO NONO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na
forma do art. 109 da Lei nº 8.666/93.
PARÁGRAFO DEZ - Se a concessionária não recolher o valor da multa que lhe
for aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para
o pagamento, a importância será ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86
e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5%
(meio por cento) ao mês.
PARÁGRAFO ONZE – O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta à concessionária.
PARÁGRAFO DOZE –
No caso de aplicação de penalidade em que a
concessionária 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.
PARÁGRAFO TREZE - 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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PARÁGRAFO CARTORZE – O período de atraso será contado em dias corridos.
PARÁGRAFO QUINZE – Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos
entre as partes, respeitados o objeto do presente contrato, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
PARÁGRAO DEZESSEIS – Os atos administrativos de aplicação das sanções,
com exceção de advertência, multa de mora e convencional, serão publicados
resumidamente no Diário Oficial da União.
CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO
Este Contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente em virtude
dos motivos estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o
objeto do mesmo.
CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES
Este Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as
devidas justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.
CLÁUSULA DOZE - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO E À
PROPOSTA COMERCIAL DA CONCESSIONÁRIA
Este contrato vincula-se, integralmente, em todos os seus termos,
às condições e especificações do Pregão Eletrônico TRE/AL nº XX/2019, e dos
seus anexos, e à proposta comercial da Concessionária evento SEI nº XXXX no
Processo SEI nº 0000389-17.2019.6.02.8000.
CLÁUSULA TREZE - DA PUBLICAÇÃO
O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da
União, na forma prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93.
CLÁUSULA CATORZE - DO FORO
Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do
Estado de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o
presente contrato lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado
pelas partes abaixo:
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Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.
Pelo TRE/AL
Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo
Pela Empresa
Representante da empresa
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA (FACULTATIVA)

Eu,

(Representante Legal
devidamente
qualificado)
da
empresa
, DECLARO, para os devidos fins, que
visitei o local onde será executado o objeto do Pregão nº xxx/2019, tendo tomado
conhecimento de todas as peculiaridades e características do local, inclusive, das
possíveis dificuldades que possam onerar futuramente nossa empresa na execução
do mesmo.

XXXXXXXXX, XX de
XXXXXXX de XXXX.

NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)

CPF nº:
RG nº:

Edital do Pregão Eletrônico nº 34/2019 (0573947)

SEI 0000389-17.2019.6.02.8000 / pg. 563

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA (OBRIGATÓRIA SE
NÃO REALIZAR A VISITA)

Eu,
devidamente qualificado) da empresa

(Representante

Legal

, DECLARO, para os devidos fins, que NÃO
visitei o local onde será realizado o objeto do Pregão nº xxx/2019, por
opção própria, assumindo, assim, que tenho total conhecimento acerca da
estrutura física do local, e CONCORDO com todas as condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo toda e
qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em
virtude da omissão na verificação das condições do local de execução do
objeto do certame.

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX.

NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)

CPF nº:
RG nº:
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EDITAL Nº 38 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2019

PROCESSO Nº: 0000389-17.2019.6.02.8000
Tipo de Licitação: MAIOR DESCONTO
Data: 14 de agosto de 2019
HORÁRIO DE BRASÍLIA
Horário Abertura: 14h.
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 MAIOR DESCONTO,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a concessão onerosa de
uso de espaço público para exploração dos serviços de lanchonete.

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17/07/2002,
pelo Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, pelo Decreto nº 8.538, de 06/10/15 e
subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores
alterações e demais normas pertinentes. Aplica-se ao presente torneio licitatório, ainda,
a Lei Complementar nº 123/2006, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da
Presidência deste Tribunal, publicada na seção 1 do DOU, edição de 19/06/2001, 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 8.078/90 e demais exigências deste Edital e seus anexos, devendose observar, ainda, o Código de Ética do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(Resolução 15.559/2014).

1- DO OBJETO E DA VISTORIA.

1.1.
O presente Pregão tem por objetivo a concessão onerosa de uso de
espaço público, em caráter precário, de área, instalações e mobiliário, para exploração
dos serviços de lanchonete, localizada no 13º andar no edifício Sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, objetivando a comercialização de refeições e
lanches aos magistrados, servidores, visitantes e jurisdicionados, nos termos e
condições deste edital e seus anexos.

1.1.1. A área destinada à exploração comercial é de 22,00m².

1.1.2. O mobiliário consiste em: balcão de atendimento; Painel; Rodapé; Porta de giro
em duas folhas; Armário Superior; Armário inferior; Prateleira; Persiana horizontal; 02
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(duas) unidades de peças de espelhos; Ar-condicionado de 18.000 Btus; Banquetas;
Luminárias.

1.1.3. Os eletrodomésticos necessários ao funcionamento da lanchonete deverão ser
providenciados pelo concessionário.

1.1.4. Não será permitida a subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste
certame licitatório.
1.2.
É facultada às empresas proponentes realizar vistoria nas instalações do
local a ser cedido.
1.3.
O licitante que optar por realizar a visita técnica, acompanhado por servidor
designado para esse fim, deverá efetuar o agendamento previamente junto à Seção de
Manutenção e Reparos, por meio do telefone (82) 2122-7797 (SMR).
1.3.1. Para a vistoria, o licitante, ou seu representante, deverá estar devidamente
identificado.
1.3.2. O licitante que efetuar a vistoria deverá emitir a Declaração de Visita Técnica,
nos termos do modelo do Anexo IV.
1.3.3. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar declaração
que não efetuou a visita técnica, mas que concorda com todas as condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos, e, ainda, que assume toda e qualquer
responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na
verificação das condições do local de execução do objeto da presente licitação,
conforme modelo constante no Anexo V.
2- DA PARTICIPAÇÃO.

2.1.
Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao
objeto licitado, obrigatoriamente, pessoas jurídicas, previamente cadastradas 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.

2.2.
Para participação neste Pregão o licitante deverá manifestar, em campo
próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
que sua proposta está em conformidade com as exigências do instrumento
convocatório.

2.2.1. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas neste Edital.

2.3.
No ato de envio de suas propostas, as licitantes deverão declarar, em
campo próprio do Sistema do Pregão Eletrônico, que atendem aos requisitos do art. 3º
da Lei Complementar nº 123/2006 para fazer jus aos benefícios previstos no referido
diploma legal.

2.4.

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

2.4.1. em processo de recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso
de credores, em dissolução ou em liquidação;
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2.4.2. que estejam suspensas de participar de licitação realizada pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas e empresas que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou
contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos da punição;

2.4.3. que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição;

2.4.4. estrangeiras que não funcionem no País;

2.4.5. 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).

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.

3.1.
Os licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente
credenciados no site www.comprasnet.gov.br (Art. 3º do Decreto nº 5.450/05).

3.2.
O credenciamento do licitante, bem assim a sua manutenção, no site acima
informado, dependerá de registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado
de Fornecedores – SICAF - Habilitação Parcial, que também será requisito obrigatório
para fins de habilitação.

3.3.
O credenciamento do licitante dar-se-á pela utilização de login e senha, para
acesso ao sistema eletrônico no site www.comprasnet.gov.br, opção pregão
eletrônico, criados quando do credenciamento supracitado.

3.4.
O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade
legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes ao pregão na forma eletrônica (Art. 3º, § 6º, do Decreto nº
5.450/05).

3.5.
O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não
cabendo ao provedor do sistema ou ao TRE/AL, promotor da licitação, responsabilidade
por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros
(Art. 3º, § 5º, do Decreto nº 5.450/05).

4 - DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

4.1.
O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas
em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas
propostas, assim como os lances inseridos durante a sessão pública. (Inciso III, do Art.
13º, do Decreto nº 5.450/05).
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4.2.
Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de
sua desconexão (Inciso IV, do Art. 13º, do Decreto 5.450/05).

4.3.
A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação de login e senha
privativas do licitante e subsequente encaminhamento da proposta com a descrição do
objeto ofertado, em campo próprio, que poderá ser feito a partir da data da
disponibilização do Edital no site do www.comprasnet.gov.br e até a data e hora
marcadas para abertura deste pregão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

4.3.1. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta
anteriormente apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto nº 5.450/05).

4.4.
Os licitantes deverão apresentar suas propostas de preços, utilizando do
campo “descrição detalhada do objeto", contendo o seguinte:

a) o prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data da abertura da sessão
pública;

b) a descrição do objeto de acordo com o Anexo I deste edital.

4.4.1.
Caso o campo seja preenchido com especificações diversas daquelas
constantes no edital, deverá haver o cuidado, por parte do licitante, para que a
descrição complementar não contrarie as especificações constantes no edital, sob
pena de desclassificação.

4.4.2.
Serão irrelevantes quaisquer ofertas que não se enquadrem nas
especificações exigidas, ou anexos não solicitados, considerando-se que pelo preço
proposto o licitante obrigar-se-á ao fornecimento descrito neste edital.

4.4.2.1. Entretanto, se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que
as exigidas neste edital elas não serão consideradas para efeito de escalonamento de
ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.

4.4.3.
Não podem constar da “descrição detalhada do objeto” qualquer tipo de
identificação da empresa, seja nome, endereço, CNPJ, logotipo, ou qualquer outro dado
capaz de identificar o licitante. Esta identificação somente constará na proposta
ajustada encaminhada nos termos do item 8.1.

4.5.
As declarações referidas no subitem 9.1 “b” deverão ser enviadas em
campo próprio do sistema Comprasnet, no momento da elaboração e envio da
proposta pelos fornecedores, as quais serão visualizadas pelo Pregoeiro na fase de
Habilitação, quando também poderá ser solicitado, via chat, pelo Pregoeiro, a alteração
ou reenvio das mesmas pelo(s) vencedor(es).

4.6.
O prazo de validade das propostas será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias,
contados da data de abertura da sessão pública. As propostas que o omitirem ou
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indicarem prazo de validade inferior ao mínimo permitido serão entendidas como válidas
pelo período de 60 (sessenta) dias.

4.7.
Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos
objetos desta licitação (Anexo I) e as descrições constantes no Catálogo de Serviços do
“SIASG”, prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

4.8.
Não serão aceitas propostas alternativas nem submetidas a termo,
condição ou encargo.

4.9.
Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas
serão de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo as transações que forem
efetuadas em seu nome no sistema eletrônico ou de eventual desconexão. O Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas não será responsável, em nenhum caso, pelos custos de
tais procedimentos.

4.10.
O simples envio da proposta será interpretado como concordância com os
termos deste edital, com o estipulado na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, no
Decreto nº 5.450, de 31 de maio de 2005, e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, salvo se a proposta contiver
disposição que contrarie expressamente quaisquer dos itens deste edital.

5 - DA SESSÃO PÚBLICA E DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS.

5.1.
O pregoeiro iniciará a sessão pública na data e horário previstos neste
edital, via sistema eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, as
quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações detalhadas no
presente edital.

5.2.
As propostas que não atenderem aos requisitos constantes no presente
edital ou que apresentarem preços manifestamente inexequíveis serão previamente
desclassificadas pelo pregoeiro.

5.2.1. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os licitantes.

5.3.
O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.

6 - DA FORMULAÇÃO DOS LANCES.

6.1.
Após a classificação das propostas, o pregoeiro dará início à etapa
competitiva, oportunidade em que os licitantes poderão encaminhar lances,
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo estes imediatamente informados
do seu recebimento e respectivo horário de registro e valor.

6.1.1. O julgamento obedecerá ao critério de MAIOR DESCONTO para o objeto deste
Edital, que será convertido no valor da Taxa Mensal de Ocupação do Espaço,
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conforme subitem 6.2 deste Edital.

6.1.1.1. O percentual de desconto ofertado será o critério adotado para classificação
e julgamento das propostas no sistema Comprasnet, demonstrando o quanto a
licitante se dispõe a pagar mensalmente pela utilização da área cedida, incluindo o valor
arbitrado correspondente ao consumo de água, energia e coleta de lixo.

6.1.1.2. Para efeito de apuração da Taxa Mensal de Ocupação (TU) do espaço
será considerada até 05 (cinco) casas decimais.

6.1.2. Os lances deverão ser ofertados pelo percentual de desconto sobre
100 (cem), que será convertido no valor da taxa mensal de utilização da área
cedida, sendo o percentual de desconto ofertado levado a efeito para a fase
de lances.

6.1.3. O percentual de desconto ofertado será convertido no valor da Taxa Mensal
de Ocupação do Espaço concedido, conforme a fórmula a seguir:

TU = (D x R$ 1.000,00) x 100
Em que:
TU = taxa mensal de ocupação do espaço;
D= percentual de desconto ofertado.

6.1.4. A fim de esclarecer o modelo adotado para este pregão, seguem exemplos de
lances ofertados e seu significado prático:

6.1.4.1. Percentual de 1,25174% (menor desconto aceito):

TU= (1,251,74/100 x R$ 1.000,00) x 100
TU= R$ 1.251,74
Neste caso a licitante ofertou o valor de R$ 1.251,74 por mês pela utilização da área
cedida.

6.1.4.2. Percentual de 1,5%):

TU= (1,5/100 x R$ 1.000,00) x 100
TU= R$ 1.500,00
Neste caso a licitante ofertou o valor de R$ 1.500,00 por mês pela utilização da área
cedida.

6.2.
Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário
fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
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6.3.
O licitante somente poderá oferecer lance com desconto superior ao último
por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.4.
Havendo mais de um lance de igual valor, prevalecerá aquele que for
recebido e registrado primeiro pelo sistema.

6.5.
Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.6.
No caso de desconexão do pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do
pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para
a recepção dos lances, retomando o pregoeiro, quando possível, a sua atuação no
certame, sem prejuízo dos atos realizados.

6.6.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez)
minutos, a sessão do pregão eletrônico será suspensa e terá reinício somente após
comunicação aos licitantes participantes, no endereço utilizado para divulgação desta
licitação.

6.7.
A etapa de lances será encerrada por decisão do pregoeiro, mediante
encaminhamento, pelo sistema eletrônico, de aviso de fechamento iminente dos lances.
Após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será encerrada, automaticamente, a
recepção de lances.

6.8.
Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o pregoeiro
poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas
previstas neste Edital.

7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS.

7.1.
O pregoeiro efetuará o julgamento das Propostas de Preços pelo critério de
maior desconto, decidindo sobre a aceitação do preço obtido.

7.2.
Como critério de aceitabilidade dos preços, será admitido como limite
mínimo, o percentual de desconto de 1,25174%, que de modo algum, vincula a decisão
do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de desconto superior.

7.2.1. O desconto de 1,25174% corresponde ao valor de R$ 1.251,74 (um mil e
duzentos e cinquenta e um reais e setenta e quatro centavos), relativo à Taxa Mensal
de Ocupação.

7.2.2. As propostas com Taxa Mensal de Ocupação (TU) abaixo de R$ 1.251,74 (com
valor de desconto abaixo de 1,25174%), após a fase de lances, serão
desclassificadas.
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7.3.
Será considerado vencedor deste pregão o licitante que oferecer o maior
desconto e tiver atendido a todas as exigências editalícias.

7.4.
Analisada a aceitabilidade do desconto obtido, o pregoeiro divulgará o
resultado de julgamento das Propostas de Preços.

7.5.
Se a proposta ou o lance, de maior desconto, não for aceitável, ou se o
licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a proposta ou o
lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou
lance que atenda ao edital.

7.5.1. Ocorrendo a situação a que se refere este item, o pregoeiro poderá negociar
com o licitante para que seja obtido desconto melhor.

8 – DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA AJUSTADA.

8.1.
A proposta ajustada ao lance final da licitante vencedora e os documentos
exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF, caso necessário,
deverão ser remetidos, como anexo, pelo sistema Comprasnet, quando solicitado pelo
Pregoeiro. Junto com a documentação deverão ser encaminhados, também pelo
sistema, os dados do licitante vencedor: Razão Social, endereço, telefone/fax, número
do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e praça de pagamento, assim
como dados do representante da empresa (nome, CPF, RG, endereço, telefone etc),
podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação sugerido no
ANEXO II.
8.2.
Também deverá ser encaminho pelo sistema Comprasnet, quando
solicitado pelo pregoeiro, Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste
expressamente a inexistência de vínculo dos membros da concessionária com este
Tribunal, que evidencie a prática de nepotismo, conforme atesta o art. 2º, V, e art. 3º
da Resolução 7/2005 e/ou art. 4º da Resolução 156/2012, ambas do CNJ.
9 – DA HABILITAÇÃO.
9.1.
A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante a
apresentação/obtenção da seguinte documentação:

a) Quanto à Qualificação Jurídica e Fiscal: Situação do licitante perante o Sistema de
Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF- Habilitação Parcial, após a análise e
julgamento das Propostas de Preços, a ser obtida por meio de extrato “on line” do site
do Comprasnet.

a1.) Caso conste no cadastro do SICAF algum documento habilitatório com data de
validade expirada, o pregoeiro poderá consultar o documento do licitante nos sítios
das entidades responsáveis pelo referido tributo ou abrirá o prazo de 02 (dois) dias
úteis para que o licitante o encaminhe, via protocolo.

b) Quanto à regularidade trabalhista, esta deverá ser comprovada através de Certidão
Negativa de Débitos expedida pela Justiça do Trabalho, em conformidade com a Lei
Federal nº 12.440, de 07 de julho de 2011.
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c) Declarações que deverão ser efetuadas em campo específico do sistema
Comprasnet, no momento da elaboração e envio da proposta, conforme item 5.5. do
edital:

c.1) Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação da
empresa;

c.2) Declaração de que a empresa não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos;

c.3) Declaração de elaboração Independente de Proposta.

d) Quanto à qualificação técnica:

d.1) atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito
público ou privado que comprove(m) de forma satisfatória que a licitante executa ou
executou a prestação dos serviços de preparo e fornecimento de, pelo menos, 10
(dez) lanches/refeições por dia útil pelo período mínimo de 04 (quatro)
meses, ininterruptos ou não, ou declaração da empresa informando que presta
serviços, com características semelhantes e compatíveis ao objeto desta licitação, de
forma autônoma, atendendo ao número de refeições e período antes mencionados,
ficando sujeita à vistoria para confirmação pelo CONCEDENTE;
d.2) Declaração de Visita Técnica, caso a tenha realizado, ou no caso de não ter
realizado, Declaração de Não Visita, conforme modelos constantes nos Anexos IV e V.
e) Quanto à qualificação econômino-financeiro, Certidão negativa de falência,
recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.

9.2.
No momento em que forem verificados os documentos relativos à
habilitação, o pregoeiro deverá verificar, também, a existência de registros impeditivos
da contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas da
Controladoria Geral da União, disponível no Portal da Transparência
(http://www.portaltransparencia.gov.br).

9.3.
Havendo o registro de Ocorrências Impeditivas Indiretas de licitar,
constatado em consulta ao SICAF, a empresa será convocada a apresentar, em 48
(quarenta e oito) horas, a contar da solicitação do pregoeiro no “chat”,
esclarecimentos/documentos, comprovando sua idoneidade.

9.3.1. 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.

9.4.
A comprovação da regularidade fiscal das licitantes que se enquadrem
como Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, será exigida para efeito de
contratação, conforme estipula o art. 42 da LC nº 123/2006, observando o que dispõe
o art. 4º, do Decreto nº 8.538/2015.

9.4.1.
Na hipótese de haver alguma restrição relativa à regularidade fiscal quando
da comprovação de que trata o item 9.4., será assegurado prazo de cinco dias úteis,
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prorrogável por igual período, para a regularização da documentação, a realização do
pagamento ou parcelamento do débito e a emissão de eventuais certidões negativas ou
positivas com efeito de certidão negativa.

9.4.2. Para aplicação do disposto no subitem 9.4.1, o prazo para regularização fiscal
será contado a partir da divulgação do resultado da fase de habilitação.

9.4.3.
A prorrogação do prazo previsto no subitem 9.4.1., poderá ser
concedida, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.

9.4.4.
A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá
após os prazos de regularização fiscal de que tratam os subitens 9.4.1. e 9.4.3.

9.4.5.
A não regularização da documentação no prazo previsto nos subitens
9.4.1. e 9.4.3. implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, sendo facultado à administração pública
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a
licitação.

9.5.
Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo
com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, ressalvado o disposto na alínea
a.1 do item 9.1, serão inabilitados, não se admitindo complementação posterior.

9.6.
Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em
substituição aos documentos requeridos no presente Edital.

9.7.
Os documentos relacionados neste Edital referir-se-ão sempre ao domicílio
da empresa licitante cadastrada no SICAF.

9.8.
Para fins de habilitação, a verificação pelo TRE/AL nos sítios oficiais de
órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova.

10 – DO CRITÉRIO DE DESEMPATE.

10.1.
Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação
a Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, conforme disposto no art. 44
da Lei Complementar nº 123/2006.

10.1.1.
Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até
5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

10.1.2.
O subitem anterior somente será aplicado quando a melhor oferta inicial
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.
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10.1.3.
Para identificação da situação de empate, o Sistema de Pregão
Eletrônico, após encerramento da fase de lances identificará, em coluna própria as
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte participantes, fazendo a comparação
entre os valores da primeira colocada, caso esta não seja uma Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, e das demais Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, na ordem de classificação.

10.2.
Após o encerramento de todos os itens, para cada item que teve uma
empresa de médio ou grande porte como vencedora do melhor lance, o sistema
selecionará todas as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte cujo último lance
enviado, para o item, seja até 5% (cinco por cento) superior à oferta vencedora. Após
este procedimento, o sistema enviará mensagem, via chat, informando quais os itens
terão desempate no lance.

10.3.
Para efeito do disposto no item 10.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á
da seguinte forma:

I – A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame,
situação em que lhe será adjudicado o objeto licitado. Para viabilizar tal procedimento, o
Sistema selecionará os itens com tais características, disponibilizando-os
automaticamente nas telas do pregoeiro e fornecedor, encaminhado mensagem
também automática, por meio do chat, convocando a Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte que se encontra em segundo lugar, a fazer sua última oferta no prazo
de 5 (cinco) minutos, sob pena de decair do direito concedido;

II – Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte classificada em segundo lugar
desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, o Sistema convocará as demais
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte participantes na mesma condição, na
ordem de classificação;

III – Havendo êxito neste procedimento, o Sistema disponibilizará a nova classificação
dos fornecedores para fins de aceitação. Não havendo êxito, ou não existindo
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte participante, prevalecerá a classificação
inicial;

IV – Caso sejam identificadas propostas de Microempresas ou Empresas de Pequeno
Porte empatadas em segundo lugar, ou seja, na faixa dos 5% (cinco por cento) da
primeira colocada, e permanecendo o empate até o encerramento do item, o sistema
fará um sorteio eletrônico entre tais fornecedores, definindo e convocando
automaticamente a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate;

V – A negociação de preço junto ao fornecedor classificado em primeiro lugar, quando
houver, será sempre após o procedimento de desempate de proposta e classificação
final dos fornecedores participantes.

10.4.
Para todos os cálculos efetuados, serão levadas em consideração duas
casas decimais, sendo desprezadas as demais.

10.5.
Se durante o desempate houver suspensão do pregão ou do item, o tempo
será interrompido. Quando o pregão ou item for reaberto, o tempo será retomado de
onde parou.
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11 - DA IMPUGNAÇÃO E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS.

11.1.
Até dois dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública,
qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão,
protocolizando a peça impugnatória no endereço eletrônico slc@tre-al.jus.br .

11.1.1.
Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pela seção responsável pela elaboração
do edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24h (vinte e quatro horas).

11.1.2.
Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e
publicada nova data para realização do certame.

11.2.
Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser
enviados à Seção de Licitações e Contratos, até três dias úteis anteriores à data fixada
para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via Internet,
para o endereço de e-mail: slc@tre-al.gov.br, cujas respostas serão disponibilizadas
nos avisos referentes a este Pregão, no site do TRE/AL: www.tre-al.gov.br e no site
www.comprasnet.gov.br.

12 - DOS RECURSOS

12.1.
Existindo intenção de interpor recurso, o licitante deverá manifestá-la ao
pregoeiro, exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, explicitando
sucintamente suas razões, logo após a fase de habilitação.

12.2.
O Pregoeiro informará, via chat, o tempo para a recepção, pelo sistema
eletrônico, da intenção de recurso, abrindo em seguida este prazo e fechando ao
término do tempo informado.

12.3.
Caso tenha havido registro de intenção de manifestação de recurso, o
Pregoeiro decidirá sobre sua admissibilidade. Sendo admissível a manifestação de
recurso registrada, o sistema abrirá formulário próprio para o registro das razões do
recurso, no prazo de 03 dias, as quais poderão ser impugnadas pelos demais licitantes,
desde logo intimidados para, querendo, apresentar contra-razões em igual prazo,
exclusivamente por meio eletrônico, e após julgadas pelo Pregoeiro, submeterá a sua
decisão à autoridade competente.

12.4.
O acolhimento do recurso implica tão somente na invalidação daqueles atos
que não sejam passíveis de aproveitamento.

12.5.
A falta de manifestação eletrônica de intenção de recorrer, no prazo
estipulado pelo Pregoeiro, importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação
do objeto pelo pregoeiro ao vencedor.

13- DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.
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13.1.
A adjudicação do objeto do presente certame será viabilizada pelo pregoeiro
sempre que não houver recurso.

13.2.
A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente
e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor
pelo pregoeiro, ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

13.3.
Antes da adjudicação pelo pregoeiro, será feita consulta ao CADIN –
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal, nos termos
do Inciso III do Art. 6º da Lei 10.522, de 19/07/2002.

14 - DA CONTRATAÇÃO.

14.1.
As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas
mediante contrato, no qual constarão todas as especificações do objeto, valor, prazo
de pagamento, condições de execução em conformidade com este edital.

14.2.
A licitante vencedora será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
assinar o instrumento contratual.

14.3.
Antes da adjudicação será exigida a comprovação das condições de
habilitação consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante
durante a vigência do contrato.

14.4.
Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 14.3. ou
se recusar assinar o instrumento contratual, será convocada outra licitante para
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.

15 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

15.1.
A licitante que dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de
entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no
SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das
demais cominações legais.

15.2.
Pela inexecução total ou parcial a licitante ficará sujeita às sanções
administrativas previstas nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93, 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.

15.3.
As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas à licitante juntamente as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.
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15. Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução
total ou parcial do Contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa e
resguardados os procedimentos legais pertinentes, aplicar as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa;

c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades
de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelaUnião;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a AdministraçãoPública.

1. . As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” acima (item 15.4) poderão ser
aplicadas cumulativamente com a sanção de multa.

1. A advertência consiste em repreensão por escrito imposta pelo não cumprimento
das normas de licitação ou dos contratos celebrados.

15.

A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de despesas ou outra autoridade
competente, nos seguintes percentuais e hipóteses:

a) 5%(cinco por cento)sobre o valor anual da contratação , nos casos de fraude fiscal,
apresentação de documento falso, emissão de declaração falsa e comportamento
inidôneo;

b) 2%(dois por cento)sobre o valor anual da contratação , nos casos de retardamento
da execução do objeto do contrato e falha ou fraude na execução do contrato;

c) 1% (um por cento) sobre o valor anual da contratação , nos casos de não assinatura
do contrato no prazo estabelecido, não entrega da documentação exigida no certame e
não manutenção da proposta.

15.6.
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.

15.7.
A licitante, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento dos materiais, 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.
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15.8.
Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/93.

15.9.
Se a licitante não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro de 5
(cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, ou ajuizada a dívida,
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

15.10.
O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta à licitante.

15.11.
No caso de aplicação de penalidade em que a concessionária 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.

15.11.1.
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.

15.12.

O período de atraso será contado em dias corridos.

15.13.
Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes,
respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas reguladoras da
matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, aplicando-lhes, quando for
o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do
Direito Privado.

15.14.
Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

16 - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE.

16.

O contrato terá vigência desde a sua assinatura até o dia 27 de fevereiro de
2020, data esta que corresponde ao termo final do contrato de locação do imóvel
que serve de sede do Tribunal, podendo, a critério do TRE/AL, ser prorrogada.

16.

Na hipótese de prorrogação do prazo de vigência, decorridos 12 (doze)
meses da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser reajustado,
alcançando a data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA
acumulado no período, a requerimento do concedente, e caso se verifique
hipótese legal que autorize reajustamento.

16.

Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que
vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
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16.

Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão
novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

17- DO PAGAMENTO.

17.

A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação, através de
Guia de Recolhimento de Receitas da União - GRU, devendo apresentar os
comprovantes de recolhimento das GRU’s em até 05 (cinco) dias úteis após
sua quitação, ao Gestor do contrato para adoção das providências necessárias.

17.

No primeiro e no último mês de vigência contratual, os valores da
contraprestação serão rateados com base na razão entre o número de dias de
vigência do presente contrato e o número de dias existentes no respectivo mês.

17.3.
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 concessionário 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)

I = 0,0001644

365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

18 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE

18.1.

As descritas no Anexo III (Minuta de contrato) do edital.

19 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA

19.1.

As descritas no Anexo III (Minuta de contrato) do edital.

20 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1.

É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular,
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20.1.
É assegurado ao TRE/AL, no interesse da Administração, revogar ou anular,
no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na forma da
legislação vigente.

20.2.
As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação
de suas propostas e o TRE/AL não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

20.3.
As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

20.4.
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.

20.5.
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.

20.6.
No julgamento da habilitação e das propostas, o pregoeiro poderá sanar
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

20.7.
As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em
favor da ampliação da disputa entre as empresas interessadas, sem comprometimento
da segurança do futuro contrato.

20.8.
Havendo divergência entre o edital e seus anexos, prevalecerá o
determinado neste edital.

20.9.
O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol, Sala da Seção de Licitações e Contratos, 6º andar –
Bairro Centro, Maceió – AL, CEP: 57051-090.

20.10.
Todos os horários estabelecidos neste Edital, no aviso e durante a sessão
pública, observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília, Distrito Federal,
inclusive para contagem de tempo e registro no sistema eletrônico e na documentação
relativa ao certame.

20.11.
A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

20.12.
Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 10.520/02,
do Decreto nº 5.450/2005 e alterações e da Lei 8.666/93.

20.13.
O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da Seção de Licitações e
Contratos, COMAP, no endereço especificado no item 20.9, no caso de ser retirado
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em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.gov.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

20.15.

Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:

ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A – Sugestão de Cardápio para Lanchonete;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta de contrato;
ANEXO IV – Declaração de Visita Técnica;
ANEXO III – Declaração de Não Visita.

20.16.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Estado de Alagoas,
para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não
puderem ser solucionadas administrativamente.

Maceió/AL, 30 de setembro de 2019.

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

Anexo I
Pregão nº 34/2019
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO
1.1. Concessão onerosa de uso de bem púbico, em caráter precário, de área,
instalações e mobiliário para exploração dos serviços de lanchonete, localizada no 13º
andar no Edifício Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, objetivando a
comercialização de refeições e lanches aos magistrados, servidores, visitantes e
jurisdicionados, nos termos e condições do presente Termo de Referência.
1.2. A área destinada à exploração comercial é de 22,00m2.
1.3. O mobiliário consiste em: Balcão de atendimento; Painel; Rodapé; Porta de giro em
duas folhas; Armário Superior; Armário Inferior; Prateleira; Persiana horizontal;
02(duas) unidades de peças de espelhos; Ar-condicionado de 18.000 Btus; Banquetas;
Luminárias;
1.4. Os eletrodomésticos necessários ao funcionamento da lanchonete deverão ser
providenciados pelo concessionário.

2. OBJETIVO
2.1. Buscar uma melhor qualidade no serviço de alimentação, disponibilizando
lanchonete aos magistrados, servidores e usuários deste Regional;
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2.2. Atender às exigências legais em vigor no que se refere à concessão de uso de
área e a devida contra prestação;
2.3. O público-alvo desta licitação consiste, potencialmente, em 197 (cento e noventa e
sete) servidores lotados na sede do Tribunal, magistrados e demais usuários que se
utilizem dos serviços prestados por este Órgão (visitantes e jurisdicionados);
a) Em estudo realizado pela área de gestão de pessoas, entre os servidores lotados
neste Tribunal, foi levantado o número de 96 (noventa e seis) potenciais usuários;
b) Os números indicados nos itens 2.3 e 2.3(a) não vinculam, em qualquer hipótese, a
prestação do serviço, tampouco constitui obrigação do cessionário de garantir público
mínimo para uso da lanchonete.
2.4. Estarão aptos a apresentar propostas para a prestação de serviços quaisquer
interes- sados, cujo ramo de atividade guarde pertinência e compatibilidade em
características, quantidades e prazos com o objeto constante deste Termo de
Referência, bem assim que atendam às exigências ora estipuladas.

3. HABILITAÇÃO
3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA
a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente
registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade de
ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;
c) Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova
de diretoria em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido
pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
3.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
a) Prova de regularidade junto à Fazenda Federal – Certidão Conjunta Negativa de
Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil;
b) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: CND - Certidão Negativa de
Débito, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou pela Secretaria da
Receita Federal;
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – Certidão
de Regularidade de FGTS – CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;
d) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Art. 3º da Lei nº 12.440,
de 7 de julho de 2011 (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas); e
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede
da licitante.
3.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
a) A empresa deverá apresentar atestado(s) de capacidade técnica, fornecido(s) por
pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove(m) de forma satisfatória
que a licitante executa ou executou a prestação dos serviços de preparo e
fornecimento de, pelo menos, 10 (dez) lanches/refeições por dia útil pelo
período mínimo de 04 (quatro) meses, ininterruptos ou não, ou declaração da
empresa informando que presta serviços, com características semelhantes e
compatíveis ao objeto desta licitação, de forma autônoma, atendendo ao número de
refeições e período antes mencionados, ficando sujeita à vistoria para confirmação pelo
CONCEDENTE;
b) É facultada às empresas proponentes realizar vistoria nas instalações dos locais
onde os serviços serão executados;
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c) O licitante que optar por realizar a visita técnica, acompanhado por servidor
designado para esse fim, nos termos do modelo do Anexo IV, deverá efetuar o
agendamento previamente junto à Seção de Manutenção e Reparos, por meio do
telefone (82) 2122-7797 (SMR);
d) Para a vistoria, o licitante, ou seu representante, deverá estar devidamente
identificado;
e) Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá apresentar declaração que
não efetuou a visita técnica, mas que concorda com todas as condições estabelecidas
no Edital e seus Anexos, e, ainda, que assume toda e qualquer responsabilidade pela
ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na verificação das
condições do local de execução do objeto da presente licitação, conforme modelo
constante no Anexo V.
3.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da licitante.
3.5. OUTROS DOCUMENTOS
a) Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a inexistência
de vínculo dos membros da concessionária com este Tribunal, que evidencie a prática
de nepotismo, conforme atesta o art. 2º, V, e art. 3º da Resolução 7/2005 e/ou art. 4º
da Resolução 156/2012, ambas do CNJ;
b) Declaração em que ateste cumprir o prescrito no art. 27, V, da Lei nº 8.666/93;
c) Declaração prestada pelo fornecedor, da qual conste expressamente a inexistência
de fato superveniente que impeça a celebração pela Administração, nos termos do art.
32, §2º da Lei nº 8.666/93;
d) Alvará Sanitário.
3.6. A DOCUMENTAÇÃO DEVERÁ:
a) Estar em nome da licitante;
b) Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente. Nos
casos omissos, o(a) pregoeiro(a) considerará como prazo de validade o de 60
(sessenta) dias, contados da data de expedição do respectivo documento, exceto a
Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão
Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União,
ambas com prazo de validade de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com o art. 2º,
do Decreto nº 6.106/2007;
c) Referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal dispositivo não é válido
para a Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária, bem como a
Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais.
4. DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS
4.1. O fornecimento dos lanches deverá ser efetuado de segunda a sexta-feira no
horário de 11h às 19h (segunda-feira a quinta-feira) e de 6h às 14h (sexta-feira).
4.2. A critério da Administração do Tribunal, o horário de atendimento poderá ser
alterado, a fim de atender os casos excepcionais.
4.3. O cardápio para os lanches constantes no anexo I-A, poderá sofrer alterações
levando-se em conta o comportamento dos usuários, frente à alimentação servida.
4.4. Não será permitida a venda ou exposição de bebidas alcoólicas na lanchonete, sob
pena de rescisão imediata do contrato.
4.5. A licitante vencedora receberá as instalações juntamente com o mobiliário,
mediante contrato de concessão de uso, após serem as mesmas vistoriadas pelas
partes interessadas e atestada, em termo específico, a adequação das instalações à
exploração comercial objeto deste instrumento.
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5. TABELA DE PREÇOS:
ITEMLOCAL

01

ÁREA

VALOR MÍNIMO ESTIMADO

R$ 1.251,74 (mil duzentos e
TRIBUNAL REGIONAL
13º Andar
cinquenta e umreais e setenta
ELEITORAL DE ALAGOAS - SEDE - 22,00m²
e quatro centavos).

5.1. O valor mínimo estimado é composto por:
a) O valor de R$ 906,84 (novecentos e seis reais e oitenta centavos), que corresponde
à remuneração pelo uso do espaço, valor este obtido a partir da avaliação do imóvel
proporcional à área objeto da cessão.
b) O valor equivalente ao consumo de energia elétrica, Sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, foi estimado em R$ 291,03 (duzentos e noventa e um reais e três
centavos) mediante estudo feito pela Seção de Manutenção e Reparos e pela Seção de
Gestão de Contratos e equivale à 399 kWh/mês;
c) O valor equivalente ao consumo de água potável, estimado em R$ 47,53 (quarenta e
sete reais e cinquenta e três centavos), equivalente a 250,00 L/dia;
d) O valor da taxa de coleta de lixo, proporcional à área efetivamente ocupada, com
valor estimado em R$ 6,34 (seis reais e trinta e quatro centavos).

6. MODALIDADE DE LICITAÇÃO
6.1. Os serviços do objeto deste certame serão contratados através da modalidade
licitatória Pregão, tipo maior lance, instituída pela Lei nº 10.520/2002.
7. DO PAGAMENTO
7.1. A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação, através de
Guia de Recolhimento de Receitas da União - GRU, devendo apresentar os
comprovantes de recolhimento das GRU’s em até 05 (cinco) dias úteis após sua
quitação, ao Gestor do contrato para adoção das providências necessárias.
7.2. No primeiro e no último mês de vigência contratual, os valores da contraprestação
serão rateados com base na razão entre o número de dias de vigência do presente
contrato e o número de dias existentes no respectivo mês.
8. ENCARGOS SOCIAIS
8.1. À Concessionária caberá, ainda:
a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na
época própria, vez que os seus funcionários não manterão nenhum vínculo
empregatício com este Regional.
b) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência
da espécie, forem vítimas os seus funcionários no desempenho dos serviços;
c) Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências, obrigações e
encargos necessários ao cumprimento das imposições legais inerentes ao exercício
das atividades finalísticas do objeto licitado;
d) A inadimplência da concessionária, com referência aos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não
transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar
o objeto desta licitação.
9. OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA
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9.1. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de
acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem
devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os
mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com este Regional;
9.2. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Poder
Judiciário ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos
seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que
estiver sujeita;
9.3. Corrigir todas as imperfeições verificadas pela Fiscalização, na execução das
atividades, no prazo por esta determinada;
9.4. Efetuar, mensalmente, a contraprestação pactuada da forma e no prazo
estipulado pela Administração;
9.5. Equipar a lanchonete de maneira adequada à prestação dos serviços;
9.6. Dar início ao exercício das atividades na área no prazo máximo de 5 (cinco) dias
corridos contados do recebimento do contrato;
9.7. Manter a lanchonete funcionando exclusivamente dentro da área cujo uso é
permitido;
9.8. Manter a área e edificações em perfeitas condições de segurança, conservação e
limpeza, arcando com as despesas para tanto necessárias;
9.9. Fornecer, semanalmente, os lanches de acordo com o cardápio apresentado na
proposta, em condições sadias, preparadas fora do Tribunal, com gêneros de primeira
qualidade, ótima apresentação e sabor agradável, dentro das exigências de higiene e
técnicas culinárias;
9.10. Efetuar o transporte dos alimentos em recipientes adequados, devidamente
tampados e isolados, providenciar, por sua conta e risco, a conservação dos mesmos
e, se for o caso, o estoque de alimentos e de material necessários à sua atividade;
9.11. Retirar do local dos serviços, diariamente, lixo resultante de suas atividades, de
acordo com as normas fixadas pelo órgão competente;
9.12. Encerrar, de imediato, qualquer atividade que esteja sendo exercida e que venha
a ser proibida por órgão competente;
9.13. Garantir adequadas condições para todos os empregados que estiverem
prestando serviço neste Regional, através de exames de saúde periódicos, utilizando
para a execução dos serviços profissionais devidamente qualificados;
9.14. Manter, por sua exclusiva conta, os funcionários em serviço, devidamente
uniformizados, os quais deverão apresentar-se permanentemente limpos e asseados,
quer no aspecto pessoal, quer no vestiário e calçado, substituindo-se imediatamente,
por solicitação do Tribunal, aquele que não preencher esta exigência. Todos os
empregados deverão portar cartão de identificação, do qual deverá constar seu nome
e função.
9.15. A Concessionária fornecerá uniforme completo aos seus empregados;
9.16. Efetuar supervisão rigorosa do processo de higienização de bandejas, pratos,
talheres e demais utensílios, visando à garantia da sanidade microbiológica dos
mesmos;
9.17. Apresentar, quando da assinatura do contrato, relação nominal, com respectiva
identificação e qualificação dos empregados que serão utilizados na execução dos
serviços. Qualquer eventual substituição, exclusão ou inclusão deverá ser notificada ao
gestor do contrato;
9.18. Manter fixado em local visível o cardápio da lanchonete e tabela de preços de
todos os itens encontrados na relação;
9.19. Apresentar ao Concedente, antes do início da execução dos serviços, planilha
com os referenciais dos preços praticados, para efeito de avaliação prévia da
compatibilidade dos mesmos com aqueles praticados em estabelecimentos
equivalentes.
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9.20. Afastar, de imediato, qualquer pessoa a ela vinculada que pratique ato
inadequado, bem como descumpra as normas e/ou instruções de que trata este
instrumento;
9.21. Desocupar, de imediato, a área licitada, restituindo-a em perfeitas condições de
uso, quando findo, dissolvido ou rescindido o contrato;
9.22. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e
qualificação exigidas para a contratação;
9.23. Permitir o acesso dos representantes deste Tribunal, sem prévia comunicação,
nos locais de preparo e acondicionamento dos alimentos, sendo para tal exigida apenas
a devida identificação do agente (em regra, o gestor do contrato);
9.24. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL não aceitará, sob nenhum
pretexto, a transferência de responsabilidade da Concessionária para outras entidades,
sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
9.25. A inadimplência da Concessionária, com referência aos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não
transfere à Administração a responsabilidade por pagamento, nem poderá onerar o
objeto desta licitação.
9.26. A Concessionária obrigar-se-á a pagar os tributos e as contas de serviços
públicos que venham a incidir sobre o espaço cedido, tais como energia elétrica, água e
taxa da coleta de lixo, de acordo com a composição constante do item 5 – Tabela de
Preços.
9.27. Obter, junto ao órgão competente, alvará sanitário para funcionamento no
prédio sede do TRE/AL.
10. OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE10.1. Propiciar todas as facilidades
indispensáveis à boa execução do ajuste, inclusive permitir o livre acesso dos
funcionários da Concessionária à dependência enfocada no subitem 1.1, do objeto;
10.2. Atestar a execução do objeto por meio do gestor do contrato e acompanhar
efetivamente a contraprestação da Concessionária, fazendo juntar ao processo os
documentos necessários à sua comprovação;
10.3. Fornecer atestados de capacidade técnica, quando solicitado, desde que
atendidas as obrigações contratuais;
10.4. Emitir ordem de serviço para início das atividades da Concessionária, após a
assinatura do contrato;
10.5. Aplicar as penalidades por descumprimento do contrato.
11. DA FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO
11.1. O objeto licitado será acompanhado e fiscalizado por servidor do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL especialmente designado pela autoridade
competente, que terá seu substituto legal, cabendo-lhes as atribuições e
responsabilidades definidas na Resolução TRE-AL nº 15.787/2017.
12. DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
12.1. O contrato terá vigência desde sua assinatura até o dia 27 de fevereiro de 2020,
data esta que corresponde ao termo final do contrato de locação do imóvel que serve
de sede do Tribunal, podendo, a critério do TRE/AL, ser prorrogada;
12.2. Na hipótese de prorrogação do prazo de vigência, decorridos 12 (doze) meses
da data da assinatura do contrato, o seu valor poderá ser reajustado, alcançando a
data de formulação da proposta e aplicando-se o índice IPCA acumulado no período, a
requerimento do concedente, e caso se verifique hipótese legal que autorize
reajustamento.
12.3. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a
ser determinado pela legislação então em vigor.
12.4. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão
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novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.
13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1. Nos termos do art. 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada
do SICAF, ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso
XIV do art. 4º da mesma Lei, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das
multas previstas neste Edital e das demais penalidades previstas na Lei nº 8.666/93, a
licitante que:
a) não celebrar o Contrato, quando convocada dentro do prazo de validade de sua
proposta;
b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certa- me;
c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
d) não mantiver a proposta;
e) falhar ou fraudar a execução do Contrato; e
f) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
13.2. Nos termos do art. 86 e do art. 87, ambos da Lei nº 8.666/1993, pela
inexecução total ou parcial do objeto do Contrato a ser celebrado com o CONCEDENTE
poderá este, garantida a ampla defesa, aplicar à CONCESSIONÁRIA as sanções
específicas fixadas a seguir, além daquelas previstas neste Termo de
Referência e no instrumento contratual:
13.2.1. Advertência escrita;
13.2.2. Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigações:
a) Na hipótese da CONCESSIONÁRIA não iniciar a execução do objeto con tratado no
prazo estabelecido, caracterizar-se-á atraso, e será aplicada multa de 0,2% (zero
vírgula dois por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o
valor da Taxa Mensal de Ocupação do Espaço (Item 5.);
b) O CONCEDENTE a partir do 10º (décimo) dia de atraso poderá recusar o objeto
contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa
diária por atraso, ante a inacumulabilidade da cobrança;
c) Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor total da contratação;
d) Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo es tabelecido
no subitem 14.1.2.b. deste Termo de Referência, as hipóteses em que a
CONCESSIONÁRIA não apresentar situação regular conforme exigên cias contidas no
Edital, no Termo de Referência e no Instrumento Contratu al;
e) Caso a CONCESSIONÁRIA não atenda aos demais prazos e obrigações contantes no
Edital, neste Termo de Referência e no Contrato, aplicar-se-á multa de 0,2% (zero
vírgula dois por cento) por dia, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da
Taxa Mensal de Ocupação do espaço (Item 5.);
f) A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a Administração
rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em Lei;
13.2.3. Multa por Rescisão;
a) Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor total da contratação;
b) Não deve haver cumulação entre a multa prevista neste artigo e a multa específica
prevista para outra inexecução que enseje em rescisão. Nesta hi pótese, deve ser
aplicada a multa de maior valor;
c) c) As multas descritas serão cobradas administrativamente, através de Guia de
Recolhimento de Receitas da União – GRU, emitida pela Fiscalização do Contrato ou ou
descontadas da garantia e, na impossibilidade, judicialmente;
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d) Além das penalidades citadas, a CONCESSIONÁRIA ficará sujeita ainda ao
cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONCEDENTE, bem
como será descredenciada do SICAF e, se submeterá ainda, no que couber, às demais
penalidades referidas no Capítulo IV da Lei 8.666/1993;
e) As penalidades aplicadas à CONCESSIONÁRIA serão registradas no SICAF;
f) A CONCESSIONÁRIA não incorrerá em multa durante as prorrogações
compensatórias expressamente concedidas pelo CONCEDENTE, em virtude de caso
fortuito, força maior ou de impedimento ocasionado pela Administração.
13.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará à Conceionária o contraditório e a ampla defesa,
observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

14. DA RESCISÃO
14.1. A inexecução total ou parcial do objeto deste Termo de Referência enseja a sua
rescisão, conforme disposto nos artigos 77, 78, incisos I a VIII, XII e XVII, artigo 79,
incisos e parágrafos, e artigo 80, incisos e parágrafos, da Lei nº 8.666/1993. Os casos
de rescisão serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o
contraditório e a ampla defesa, e, ainda:
14.2. A rescisão deste instrumento poderá ser:
14.2.1. Determinada por ato unilateral e escrito do CONCEDENTE nos casos
enumerados nos incisos I a VIII, XII e XVII do artigo 78 da Lei nº 8.666/1993;
14.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo, desde que haja
conveniência para o CONCEDENTE;
14.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria 14.3. A rescisão
administrativa ou amigável será precedida de ato escrito e fundamentado da autoridade
competente; 14.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do
artigo 78 da Lei nº 8.666/1993 sem que haja culpa da CONCESSIONÁRIA, será esta
ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda
direito aos pagamentos devidos pela execução deste instrumento até data de rescisão.
ANEXO I

SUGESTÃO DO CARDÁPIO LANCHONETE
Itens sugeridos para disponibilização nos balcões:

1. Sucos de polpa;
2. Sucos prontos de caixinha;
3. Refrigerantes;
4. Salada de frutas (pré-preparada);
5. Salgados de forno (coxinha, pastel, folhado, etc);
6. Sanduíche natural;
7. Sanduíche misto quente;
8. Torta salgada;
9. Bolos de café;
10. Bolos com cobertura;
11. Almoço em porção individual congelada;
12. Açaí na tigela;
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13. Tapioca;
14. Docinhos (brigadeiro / surpresa de uva);
15. Frutas in natura;
16. Água de Coco;
17. Sopas;
18. Pão de queijo (tradicional e mineiro);
19. Saladas para almoço.

ANEXO II
Pregão Eletrônico nº 34/2019
PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO
Dados da Empresa:
Razão Social
CNPJ
Endereço
CEP
Fones:
Fax

E-mail
Site internet
Dados do Representante da Empresa:
Nome
Cargo
Nacionalidade
Estado civil
Profissão
Endereço
CEP
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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

ANEXO III
Contrato nº XX/2019

MINUTA

Contrato de concessão onerosa de uso de espaço público para exploração comercial
de restaurante e lanchonete, entre o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em nome da
União, e a empresa _______.
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Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS,
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público
Interno - situado na Avenida Aristeu de Andrade nº 377 – Farol, Maceió/AL, CEP: 57051090, Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, doravante
denominado CONCEDENTE, neste ato representado por seu neste ato representado
por seu Presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro,
casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no
CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa
_______________________, situada em ________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n°
_____________________, daqui por diante denominada CONCESSIONÁRIA, neste ato
representada por _________________, portador do RG nº ______________, inscrito no CPF
sob o n° _________________, residente em __________________, resolvem celebrar o
presente Contrato de concessão onerosa de uso de espaço público para exploração
comercial de restaurante e lanchonete, mediante as cláusulas e condições que se
seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Este contrato tem por objeto concessão onerosa de uso de espaço público, em caráter
precário, de área, instalações e mobiliário, para exploração dos serviços de lanchonete,
localizada no 13º andar no edifício Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas –
TRE/AL, objetivando a comercialização de refeições e lanches aos magistrados,
servidores, visitantes e jurisdicionados, nos termos e condições do edital de licitações e
seus anexos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A área destinada à exploração comercial é de 22,00m².

PARÁGRAFO SEGUNDO - O mobiliário consiste em: balcão de atendimento; Painel;
Rodapé; Porta de giro em duas folhas; Armário Superior; Armário inferior; Prateleira;
Persiana horizontal; 02 (duas) unidades de peças de espelhos; Ar-condicionado de
18.000 Btus; Banquetas; Luminárias.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Os eletrodomésticos necessários ao funcionamento da
lanchonete deverão ser providenciados pelo concessionário.

PARÁGRAFO QUARTO -Não será permitida a subcontratação, no todo ou em parte,
do objeto deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

Este contrato será regido pelos mandamentos da Lei Federal nº 8.666/93 e
regulamentações.

PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se, ainda, no que couber, os demais preceitos de direito público e,
supletivamente, notadamente nos casos omissos, as disposições das Leis nº 10.520/02, 8.078/90, do
Decreto nº 5.450/05, os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito privado, bem,
como a Resolução do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas nº 15.787, de 15/02/2017, disponível no site
www.tre-al.jus.br. Devendo-se observar, ainda, o Código de Ética do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas (Resolução 15.559/2014).
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO

A concessionária pagará pela utilização da dependência e bens objeto deste contrato a
Taxa Mensal de Ocupação do Espaço no valor de R$ xxx, perfazendo o valor total
da contratação, considerando o prazo de vigência do contrato, R$ xxx.

PARÁGRAFO ÚNICO – Na taxa Mensal de Ocupação do Espaço estão incluídos:

a) O valor correspondente à remuneração pelo uso do espaço;
b) O valor equivalente ao consumo de energia elétrica, Sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, arbitrado em R$ 291,03 (duzentos e noventa e um reais e três
centavos) mediante estudo feito pela Seção de Manutenção e Reparos e pela Seção de
Gestão de Contratos e equivale à 399 kWh/mês;
c) O valor equivalente ao consumo de água potável, arbitrado em R$ 47,53 (quarenta e
sete reais e cinquenta e três centavos), equivalente a 250,00 L/dia;
d) O valor da taxa de coleta de lixo, proporcional à área efetivamente ocupada, com
valor arbitrado em R$ 6,34 (seis reais e trinta e quatro centavos).

CLÁUSULA QUARTA – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA O FORNECIMENTO DE
LANCHES

O.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A critério da Administração do Tribunal, o horário de
atendimento poderá ser alterado, a fim de atender os casos excepcionais.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O cardápio para os lanches constantes no anexo I-A do
Edital, poderá sofrer alterações levando-se em conta o comportamento dos usuários,
frente à alimentação servida.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Não será permitida a venda ou exposição de bebidas
alcoólicas na lanchonete, sob pena de rescisão imediata do contrato.

PARÁGRAFO QUARTO - A concessionária receberá as instalações, a partir da
assinatura deste instrumento, após serem as mesmas vistoriadas pelas partes
interessadas.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

A Concessionária deverá efetuar o pagamento da contraprestação, através de Guia de
Recolhimento de Receitas da União - GRU, devendo apresentar os comprovantes de
recolhimento das GRU’s em até 05 (cinco) dias úteis após sua quitação, ao Gestor
do contrato para adoção das providênciasnecessárias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO No primeiro e no último mês de vigência contratual, os
valores da contraprestação serão rateados com base na razão entre o número de dias
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de vigência do presente contrato e o número de dias existentes no respectivo mês.

PARÁGRAFO TERCEIRO 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 a concessionária 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)

I = 0,0001644

365

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA

São obrigações da CONCESSIONÁRIA:

a. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de
acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem
devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez
que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com este Regional;
b. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar ao Poder
Judiciário ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou
dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou
legais a que estiver sujeita;
c. Corrigir todas as imperfeições verificadas pela Fiscalização, na execução das
atividades, no prazo por esta determinada;
d. Efetuar, mensalmente, a contraprestação pactuada da forma e no prazo
estipulado pela Administração;
e. Equipar a lanchonete de maneira adequada à prestação dos serviços;
f. Dar início ao exercício das atividades na área no prazo máximo de 05 (cinco) dias
corridos contados do recebimento do contrato;
g. Manter a lanchonete funcionando exclusivamente dentro da área cujo uso é
permitido;
h. Manter a área e edificações em perfeitas condições de segurança, conservação e
limpeza, arcando com as despesas para tanto necessárias;
i. Fornecer, semanalmente, os lanches de acordo com o cardápio apresentados na
proposta, em condições sadias, preparadas fora do Tribunal, com gêneros de
primeira qualidade, ótima apresentação e sabor agradável, dentro das exigências
de higiene e técnicas culinárias;
j. Efetuar o transporte dos alimentos em recipientes adequados, devidamente
tampados e isolados, providenciar, por sua conta e risco, a conservação dos
mesmos e, se for o caso, o estoque de alimentos e de material necessários à sua
atividade;
k. Retirar do local dos serviços, diariamente, lixo resultante de suas atividades, de
acordo com as normas fixadas pelo órgão competente;
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l. Encerrar, de imediato, qualquer atividade que esteja sendo exercida e que venha a
ser proibida por órgão competente;
m. Garantir adequadas condições para todos os empregados que estiverem
prestando serviço neste Regional, através de exames de saúde periódicos,
utilizando para a execução dos serviços profissionais devidamente qualificados;
n. Manter, por sua exclusiva conta, os funcionários em serviço, devidamente
uniformizados, os quais deverão apresentar-se permanentemente limpos e
asseados, quer no aspecto pessoal, quer no vestiário e calçado, substituindo-se
imediatamente, por solicitação do Tribunal, aquele que não preencher esta
exigência. Todos os empregados deverão portar cartão de identificação, do qual
deverá constar seu nome e função.
o. Efetuar supervisão rigorosa do processo de higienização de bandejas, pratos,
talheres e demais utensílios, visando à garantia da sanidade microbiológica dos
mesmos;
p. Apresentar, quando da assinatura do contrato, relação nominal, com respectiva
identificação e qualificação dos empregados que serão utilizados na execução dos
serviços. Qualquer eventual substituição, exclusão ou inclusão deverá ser
notificada ao gestor do contrato;
q. Manter fixado em local visível o cardápio da lanchonete e tabela de preços de
todos os itens encontrados na relação;
r. Apresentar ao Concedente, antes do início da execução dos serviços, planilha com
os referenciais dos preços praticados, para efeito de avaliação prévia da
compatibilidade dos mesmos com aqueles praticados em estabelecimentos
equivalentes;
s. Afastar, de imediato, qualquer pessoa a ela vinculada que pratique ato
inadequado, bem como descumpra as normas e/ou instruções de que trata este
instrumento;
t. Desocupar, de imediato, a área licitada, restituindo-a em perfeitas condições de
uso, quando findo, dissolvido ou rescindido o contrato;
u. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e
qualificação exigidas para a contratação;
v. Permitir o acesso dos representantes deste Tribunal, sem prévia comunicação,
nos locais de preparo e acondicionamento dos alimentos, sendo para tal exigida
apenas a devida identificação do agente (em regra, o gestor do contrato);
w. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL não aceitará, sob nenhum
pretexto, a transferência de responsabilidade da Concessionária para outras
entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.
x. A inadimplência da Concessionária, com referência aos encargos trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, não
transfere à Administração a responsabilidade por pagamento, nem poderá onerar
o objeto desta licitação.
y. A Concessionária fornecerá uniforme completo aos seus empregados, mantendoos permanentemente limpos e asseados, tanto no aspecto físico dos funcionários,
como no que diz respeito a vestuário e calçado, substituindo imediatamente, por
solicitação do Tribunal, aquele que não preencher essa exigência.
z. A Concessionária obrigar-se-á a pagar os tributos e as contas de serviços
públicos que venham a incidir sobre o espaço cedido, tais como energia elétrica,
água e taxa da coleta de lixo. Considerando que não é possível a instalação de
medidores individuais para aferir o consumo de energia elétrica e de água potável
do espaço cedido, o valor a ser cobrado para tais despesas será por estimativa,
com base nos seguintes critérios:
y.1) O valor equivalente ao consumo de energia elétrica, Sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, foi
estimadomedianteestudofeitopelaSeçãodeManutençãoeReparoseequivaleà399kWh/mês;
y.2) O valor equivalente ao consumo de água potável, Sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, foi
estimadomedianteestudofeitopelaSeçãodeManutençãoeReparoseequivaleà250,00L/dia;
y.2) Havendo cobrança de taxa de coleta de lixo pelo Município de Maceió, a
Concessionária terá a obrigação de pagar a quantia proporcional à área
efetivamenteocupada.
a. Obter, junto ao órgão competente, alvará sanitário para funcionamento no prédio
sede do TRE/AL;
ab. Fazer uso consciente de energia elétrica e água;
bc. Usar material de limpeza e outros materiais químicos necessários, que estejam
aprovados pelo órgão governamental competente, e que não causem danos às
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pessoas, bem como aos revestimentos, pisos, instalações, e redes de água e
esgoto, zelando inclusive pelo conforto olfativo dos servidores e transeuntes;

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Não será permitida a subcontratação, no todo ou em
parte, do objeto deste certame licitatório.

PARÁGRAFO SEGUNDO - À Concessionária caberá, ainda:

a) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhistaemvigor,obrigando-seasaldálosnaépocaprópria,vezqueosseusfuncionáriosnãomanterãonenhumvínculo empregatício
com esteRegional;

b) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de
acidentesdetrabalho,quando,emocorrênciadaespécie,foremvítimasosseusfuncionáriosnodesempenhodosserviços;
c) Assumir, ainda, a responsabilidade por todas as providências, obrigações e encargos
necessários ao cumprimento das imposições legais inerentes ao exercício das
atividades finalísticas do objetolicitado.

PARÁGRAFO TERCEIRO - A inadimplência da concessionária, com referência aos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução do
contrato, não transfere à Administração a responsabilidade por seu pagamento, nem
poderá onerar o objeto desta contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE

O Concedente se obriga a:

a) Propiciar todas as facilidades indispensáveis à boa execução do ajuste, inclusive
permitir o livre acesso dos funcionários da Concessionária à dependência localizadano
edifício sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas;

b) Atestar a execução do objeto por meio do gestor do contrato e acompanhar
efetivamente a contraprestação da Concessionária, fazendo juntar ao processo os
documentos necessários à suacomprovação;

c)
Forneceratestadosdecapacidadetécnica,quandosolicitado,desdequeatendidasasobrigaçõescontratuais;

d)
EmitirordemdeserviçoparainíciodasatividadesdaConcessionária,apósaassinaturadocontrato;

e) Aplicar as penalidades por descumprimento docontrato.
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CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE

O contrato terá vigência desde a sua assinatura até o dia 27 de fevereiro de 2020, data
esta que corresponde ao termo final do contrato de locação do imóvel que serve de
sede do Tribunal, podendo, a critério do TRE/AL, ser prorrogada.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na hipótese de prorrogação do prazo de vigência,

PARÁGRAFO SEGUNDO - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser
extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em
substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Na ausência de previsão legal quanto ao índice
substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor
remanescente.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

A CONSSECIONÁRIA que dentro do prazo de validade de sua proposta, deixar de
entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa,
ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude
fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a União e será descredenciada no
SICAF, pelo prazo de até 5 anos, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e
das demais cominações legais.

PARÁGRAFO PRIMEIRO Pela inexecução total ou parcial a concessionária
ficará sujeita às sanções administrativas previstas nas Leis nº 10.520/2002 e 8.666/93,
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.

PARÁGRAFO SEGUNDO As sanções de advertência, bem como de
impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública, poderão ser
aplicadas à concessionária juntamente as multas convencionais e de mora,
descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Em conformidade com os artigos 86 e 87 da Lei nº
8.666/93, pela inexecução total ou parcial do Contrato a Administração poderá,
garantida a prévia defesa e resguardados os procedimentos legais pertinentes, aplicar
as seguintes sanções:

a) advertência;

b) multa;
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c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
a Administração Direta, Autárquica e Fundacional, as Empresas Públicas e Sociedades
de Economia Mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelaUnião;

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administraçãoPública.

PARÁGRAFO QUARTO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” acima
(parágrafo terceiro) poderão ser aplicadas cumulativamente com a sanção de multa.

PARÁGRAFO QUINTO - A advertência consiste em repreensão por escrito imposta
pelo não cumprimento das normas de licitação ou dos contratos celebrados.
PARÁGRAFO SEXTO A multa deverá ser aplicada pelo ordenador de
despesas ou outra autoridade competente, nos seguintes percentuais e hipóteses:

a) 5%(cinco por cento)sobre o valor anual da contratação , nos casos de fraude fiscal,
apresentação de documento falso, emissão de declaração falsa e comportamento
inidôneo;

b) 2%(dois por cento)sobre o valor anual da contratação , nos casos de retardamento
da execução do objeto do contrato e falha ou fraude na execução do contrato;

c) 1%(um por cento)sobre o valor anual da contratação , nos casos de não assinatura
do contrato no prazo estabelecido, não entrega da documentação exigida no certame e
não manutenção da proposta.

PARÁGRAFO SÉTIMONa aplicação das penalidades previstas nesta cláusula 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.

PARÁGRAFO OITAVO - A concessionária, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para o fornecimento dos materiais, 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.

PARÁGRAFO NONO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do
art. 109 da Lei nº 8.666/93.

PARÁGRAFO DEZ - Se a concessionária não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do
art. 87 da Lei nº 8.666/93, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao
mês.
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PARÁGRAFO ONZE – O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta à concessionária.

PARÁGRAFO DOZE –
No caso de aplicação de penalidade em que a
concessionária 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.

PARÁGRAFO TREZE - 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.

PARÁGRAFO CARTORZE – O período de atraso será contado em dias corridos.

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

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

CLÁUSULA DEZ – DA RESCISÃO

Este Contrato poderá ser rescindido total ou parcialmente em virtude dos motivos
estabelecidos no art. 78 da Lei n° 8.666/93, compatíveis com o objeto do mesmo.

CLÁUSULA ONZE - DAS ALTERAÇÕES

Este Contrato poderá ser alterado, mediante Termo Aditivo e com as devidas
justificativas, nos casos previstos no art. 65 da Lei n° 8.666/93.

CLÁUSULA DOZE - DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO DE CONVOCAÇÃO E À
PROPOSTA COMERCIAL DA CONCESSIONÁRIA

Este contrato vincula-se, integralmente, em todos os seus termos, às condições e
especificações do Pregão Eletrônico TRE/AL nº XX/2019, e dos seus anexos, e à
proposta comercial da Concessionária evento SEI nº XXXX no Processo SEI nº
0000389-17.2019.6.02.8000.

CLÁUSULA TREZE - DA PUBLICAÇÃO

O extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial da União, na forma
prevista no art. 61, Parágrafo Único, da lei nº 8.666/93.
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CLÁUSULA CATORZE - DO FORO

Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de Alagoas,
para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro,
por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente contrato
lavrado em duas cópias de igual teor e forma, assinado pelas partes abaixo:
Maceió/AL, XX de XXXX de 2019.

Pelo TRE/AL

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

Pela Empresa

Representante da empresa
ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA (FACULTATIVA)

Eu,
(Representante
Legal
devidamente
qualificado) da empresa
,
DECLARO, para os devidos fins, que visitei o local onde será executado o objeto do
Pregão nº xxx/2019, tendo tomado conhecimento de todas as peculiaridades e
características do local, inclusive, das possíveis dificuldades que possam onerar
futuramente nossa empresa na execução do mesmo.

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX.
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CPF nº:
RG nº:

ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO VISITA (OBRIGATÓRIA SE NÃO REALIZAR
A VISITA)

Eu,
qualificado) da empresa

(Representante Legal devidamente

, DECLARO, para os devidos fins, que NÃO visitei o
local onde será realizado o objeto do Pregão nº xxx/2019, por opção própria,
assumindo, assim, que tenho total conhecimento acerca da estrutura física do local, e
CONCORDO com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que
ainda, assumo toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos
em virtude da omissão na verificação das condições do local de execução do objeto do
certame.

XXXXXXXXX, XX de XXXXXXX de XXXX.

NOME (RESPONSÁVEL TÉCNICO OU REPRESENTANTE LEGAL)

CPF nº:
RG nº:

Em 30 de julho de 2019.
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Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 30/07/2019, às 16:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0573948 e o código CRC 56C5ACA6.
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30/07/2019

SIASGnet-DC - Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
30/07/2019 16:12:01
Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação
Pedido de Cotação
Eventos
Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 01/08/2019 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br)
Sub-rogação
nesta mesma data.
Apoio
SairResumo do Aviso de Licitação
Órgão

UASG Responsável

14000 - JUSTICA ELEITORAL

70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação

Nº da Licitação

Pregão

00034/2019

Nº do Processo

Tipo de Licitação

000389-17.2019

Menor Preço

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Equalização de ICMS

Internacional

Quantidade de Itens
1
Objeto
Concessão onerosa de uso de espaço público, em caráter precário, de área, instalações e mobiliário, para exploração
dos serviços de lanchonete, localizada no 13º andar no edifício Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas –
TRE/AL, objetivando
a comercialização de refeições e lanches aos magistrados, servidores, visitantes e
jurisdicionados, conforme o edital e seus anexos.
Primeira Data da
Publicação/Divulgação

Segunda Data da
Publicação

Terceira Data da
Publicação

01/08/2019

Data da Disponibilidade do Edital

Data/Hora da Abertura da
Licitação

A partir de 01/08/2019
08:00

Em 14/08/2019
14:00

às

às

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
Nº Unidade Gestora
70011
Gestão

Unidade Gestora
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Empenho

00001

2019

NE

000032

Disponibilizar para Publicação/Divulgação
Aviso de Licitação

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/disponibilizarAvisoLicitacaoPublicacaoDivulgacao.do?method=disponibilizarPublicacaoDivul…

Comprovante de encaminhamento de publicação para comprasnet (0573951)
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SIASGnet-DC - Visualizar Licitação

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair
Pregão
Nº do Processo

30/07/2019 16:12:39

Visualizar Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00034/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Tipo de Licitação

000389-17.2019

Menor Preço

Quantidade Informada de Itens

Itens Incluídos

1

Equalização de ICMS
Itens Cancelados
1

Internacional

0

Licitação com TODOS os itens com participação exclusiva de ME/EPP/Cooperativas
Obras ou Serviços de Engenharia
Objeto
Concessão onerosa de uso de espaço público, em caráter precário, de área, instalações e mobiliário, para exploração
dos serviços de lanchonete, localizada no 13º andar no edifício Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas –
TRE/AL, objetivando
a comercialização de refeições e lanches aos magistrados, servidores, visitantes e
jurisdicionados, conforme o edital e seus anexos.
Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso

Origem do Recurso

Outras Origens

Nacional
Valor da Contrapartida (R$)

Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra
CPF do Responsável
039.674.504-06

Nome

Função

PEDRO AUGUSTO MENDONCA DE ARAUJO

Ordenadora de Despesa - Presidente

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação

Segunda Data da Publicação

Terceira Data da Publicação

01/08/2019
CPF do Responsável
012.995.344-06

Nome

Função

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Chefe da Seção de Licitações e Cont

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG

Gestão
70011

Empenho
00001

2019NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital

Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 01/08/2019

Das 08:00 às 17:00 e das

às

Endereço
Logradouro

Bairro

Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377

Farol

Município/UF

DDD

Telefone

Ramal

27855 - Maceió/AL

82

21227764

7765

Fax

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarLicitacao.do?method=iniciar&versaoCompraComLicitacao.codigoVersaoCompra=2…
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SIASGnet-DC - Itens da Licitação

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair
Pregão
Quantidade Informada de
Itens

30/07/2019 16:12:52

Itens da Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00034/2019

Itens Incluídos

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Itens Cancelados

1

1

0

Filtro
Nº do Item

Itens Vinculados ao
Grupo

Descrição do Item

Todos

Critério de Julgamento

Tipo de Benefício
Todos

Todos

Utiliza tratamento do Decreto 7174/2010
Utiliza Margem de Preferência
Itens Inconsistentes
Itens Cancelados

Pesquisar

Limpar

Nº
do
Item

Tipo
de
Item
(*)

Item

Situação
do Item na
Licitação

1

S

19356 Concessão uso
- área , imóvel
público

-

Margem de
Qtde Unidade de
Critério de
Tipo de Decr.
ConsisPreferência Grupo
Item Fornecimento Julgamento Benefício 7174
tente?
(%)

1

Unidade

Maior
Desconto

-

Não

-

-

Sim

Ação

Visualizar

Um registro encontrado.
(*) M - Material

S - Serviço

Licitação

Edital / Relação de Itens

Grupos

Nova Pesquisa de Licitações

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/listarItensLicitacao.do?method=iniciar&consulta=true&versaoCompraComLicitacao.codigoVe…
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SIASGnet-DC - Item da Licitação

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Ambiente: PRODUÇÃO
Pedido de Cotação
Eventos
Órgão
Sub-rogação
14000 - JUSTICA ELEITORAL
Apoio
Modalidade de Licitação
Sair
Pregão

30/07/2019 16:13:04

Item da Licitação
UASG Responsável
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Nº da Licitação
00034/2019

Forma de Realização

Característica

Eletrônico

Tradicional

Item
Nº do Item

Tipo de Item

Item

1

Serviço

19356 - Concessão uso - área , imóvel público

Descrição Detalhada
concessão onerosa de uso de espaço público, em caráter precário, de área, instalações e mobiliário,
para
exploração dos serviços de lanchonete, localizada no 13º andar no edifício Sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas – TRE/AL, objetivando a comercialização de refeições e lanches aos magistrados, servidores, visitantes e
jurisdicionados. A área destinada à exploração comercial é de 22,00m².
O mobiliário consiste em: balcão de
Item Sustentável
Quantidade Total do Item
1

Unidade de Fornecimento

Critério de Julgamento

Unidade

Maior Desconto

Tipo de Benefício

Grupo

Sem Benefício

Não Agrupado

Valor Total Estimado (R$)
1.251,74

Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
Diferença Mínima entre Lances (%)

Utilizar Margem de Preferência

Locais de Entrega

Município/UF de Entrega

Quantidade

27855 - Maceió/AL

1

Pesquisas de Preço de Mercado

Data da Pesquisa Valor Total Pesquisado (R$) Marca Fabricante
18/07/2019

1.251,74

Item Anterior
Licitação

CPF/CNPJ

Nome/Razão Social

06.015.041/0001-38 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Ir para o Item: 1

Edital / Relação de Itens

Grupos

Ir
Itens

Próximo Item
Nova Pesquisa de Licitações

https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-dc/secure/visualizarItemLicitacao.do?method=iniciar&itemLicitacao.codigoItemCompra=26569369&ver…
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Pregões 2019 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Pregões 2019
Licitação Em Andamento

Número 10/2019
SEI 0002984-57.2017.6.02.8000
Data: 05/04/2019 às 14:00:00
Objeto: Prestação de serviços de extensão de garantia e suporte para o software de gerenciamento de Rede IMC.

Valor Estimado: R$ 34.283,16
Documentos:
Edital

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 14/2019
SEI 0000141-51.2019.6.02.8000
Data: 16/04/2019 às 14:00:00
Objeto: Aquisição de material de consumo (material elétrico) necessário para atender as demandas das Unidades
Administrativas e Cartorárias do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas durante o exercício de 2019.

Valor Estimado: R$ 5.220,76
Documentos:
Edital

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 18/2019
SEI 0004193-27.2018.6.02.8000
Data: 16/05/2019 às 14:00:00
Objeto: prestação de serviços de extensão de garantia de equipamentos HPE em uso na infraestrutura de TIC deste
Regional.

Valor Estimado: R$ 89.248,70
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 19/2019
SEI 0001938-62.2019.6.02.8000
Data: 22/05/2019 às 14:00:00
Objeto: contratação de empresa prestadora de serviços de seguro total para um veículo tipo ônibus, customizado para
funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228, pertenente ao TRE/AL, com assistência 24 horas e vigência de 12 meses.

Valor Estimado: R$ 10.284,63
www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy_of_pregoes-2019

Publicação do aviso de licitação no site do TRE/AL (0575085)
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Pregões 2019 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Documentos:
Edital

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 23/2019
SEI 0002984-57.2017.6.02.8000
Data: 03/06/2019 às 14:00:00
Objeto: Prestação de serviços de extensão de garantia e suporte para o software de gerenciamento de Rede IMC, pelo período
de 36 (trinta e seis) meses.

Valor Estimado: R$ 32.398,56
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 24/2019
SEI 0000726-06.2019.6.02.8000
Data: 11/06/2019 às 14:00:00
Objeto: Prestação de serviços de extensão de garantia para equipamentos e softwares da solução Firewall SonicWal, em uso
neste Tribunal e nos Cartórios Eleitorais do estado de Alagoas

Valor Estimado: R$ 149.338,24
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 26/2019
SEI 0002996-03.2019.6.02.8000
Data: 18/06/2019 às 14:00:00
Objeto: Registro de Preços de material permanente - bebedouros de água.

Valor Unitário Estimado: R$ 537,27
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Licitação no periódico Tribuna Independente
Aviso de Reinício

Número 27/2019
SEI 0000507-90.2019.6.02.8000
Data: 19/06/2019 às 14:00:00

www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy_of_pregoes-2019
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Pregões 2019 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Objeto: Aquisição de material de consumo para utilização na infraestrutura de rede das Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas.

Valor Unitário Estimado: R$ 15.207,10
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 29/2019
SEI 0000829-13.2018.6.02.8000
Data: 24/07/2019 às 14:00:00
Objeto: Aquisição de material permanente - Terminais multimídia (KVM) para uso nos Data Centers, com instalação, conforme
especiﬁcações descritas no Anexo I deste edital.

Valor Unitário Estimado: R$ 49.735,72
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 30/2019
SEI 0004364-47.2019.6.02.8000
Data: 25/07/2019 às 14:00:00
Objeto: Registro de Preços de material de expediente, conforme especiﬁcações descritas neste edital e seus anexos

Valor Unitário Estimado: R$ 6.458,50
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 31/2019
SEI 0000696-68.2019.6.02.8000
Data: 1º/08/2019 às 14:00:00
Objeto: Aquisição de material de consumo (reﬂetores) para a sede do TRE/AL, Fórum Eleitoral de Maceió, Arapiraca, Major
Isidoro e Galpão de Urnas, conforme especiﬁcações descritas do Anexo I do Edital.

Valor Unitário Estimado: R$ 4.010,10
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento
Resposta do Pregoeiro

Número 32/2019
SEI 0005085-96.2019.6.02.8000
Data: 07/08/2019 às 14:00:00
www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy_of_pregoes-2019

Publicação do aviso de licitação no site do TRE/AL (0575085)
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Pregões 2019 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Objeto: aquisição de material permanente – pedestais, conforme especiﬁcações no Edital.

Valor Unitário Estimado: R$ 9.312,50
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 33/2019
SEI 0003873-40.2019.6.02.8000
Data: 13/08/2019 às 14:00:00
Objeto: Registro de Preços de material de consumo – gênero alimentício (água mineral envasada em garrafões de 20 litros –
quantidade total de 3.600 garrafões), para suprir a demanda das unidades administrativas e cartorárias do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas em Maceió/AL, conforme especiﬁcações descritas no Anexo I do Edital.

Valor Unitário Estimado: R$ 19.490,40
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Licitação na Tribuna Independente

Número 34/2019
SEI 0000389-17.2019.6.02.8000
Data: 14/08/2019 às 14:00:00
Objeto: concessão onerosa de uso de espaço público, em caráter precário, de área, instalações e mobiliário, para exploração
dos serviços de lanchonete, localizada no 13º andar no edifício Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL,
objetivando a comercialização de refeições e lanches aos magistrados, servidores, visitantes e jurisdicionados, nos termos e
condições do edital e seus anexos.

Taxa Mensal de Ocupação Estimado: R$ 1.251,74
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 35/2019
SEI 0003813-67.2019.6.02.8000
Data: 15/08/2019 às 14:00:00
Objeto: Aquisição de material de consumo - papel toalha, conforme especiﬁcações constantes no Anexo I do Edital.

Valor Unitário Estimado: R$ 46.880,00
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Tags
#Pregão

#Pregão eletrônico

www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy_of_pregoes-2019
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Pregões 2019 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Gestor responsável
Coordenadoria de Material e Patrimônio +

 Mapa do site

www.tre-al.jus.br/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/copy_of_pregoes-2019
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de agosto de 2019.

À PREG,
para realização do certame.
Atenciosamente,
Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 01/08/2019, às 14:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0575086 e o código CRC A338029D.

0000389-17.2019.6.02.8000

Despacho SLC 0575086

0575086v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 14 de agosto de 2019.

Sr. Secretário de Administração.
Reporto-me no presente para informar a ausência
de propostas no Pregão Eletrônico de nº 34/2019,
considerado deserto, conforme registro em ata, evento Sei
nº 0580609.
Considerando a possibilidade legal de repetição do
certame, vislumbramos a ampliação da divulgação da
pretensão desta Egrégia Corte Eleitoral, consignada no objeto
da litação em questão, através de jornal de grande circulação
local, e quiçá a utilização de meios relacionados com mídias
sociais, esta veriﬁcando a efetiva utilização com a Unidade de
Assessoria de Comunicação deste Regional.
Respeitosamente,
Pregoeiro/ TRE-AL
Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 14/08/2019, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0580642 e o código CRC 3645FF96.
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DESPACHO

Maceió, 14 de agosto de 2019.

Senhor Diretor-Geral,
O despacho exarado pelo Sr. Pregoeiro Oﬁcial do
TRE/AL, evendo Sei nº 0580609, responsável pela condução
do certame 34/2019, que tem por objetivo a concessão
onerosa de uso de espaço público, em caráter precário, de
área, instalações e mobiliário, para exploração dos serviços de
lanchonete, localizada no 13º andar no edifício Sede do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, objetivando
a comercialização de refeições e lanches aos magistrados,
servidores, visitantes e jurisdicionados, relata o registro de
PREGÃO DESERTO, não foram apresentadas propostas, ata
evento Sei 0580609.
Com fulcro na legislação de regência do
modalidade de licitação em comento sugerimos, sendo da
aquiescência de V.Sª, a REPETIÇÃO do certame, sem
olvidar da sugestão do Ilmº Sr. Pregoeiro no sentido de
ampliar os atos de publicidade em Jornal de Grande
Circulação, além de outros instrumentos que possam ser
utilizados para otimizar a divulgação do certame, inclsuive
iniciativas a cargo da Unidade de Assessoria e Comuicação
deste Regional, respeitada a legislação de regência.
Respeitosamente.
José Ricardo Araújo e Silva
Secretário de Administração TRE/AL

Despacho GSAD 0580673
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/08/2019, às 15:18, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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CONCLUSÃO

Maceió, 14 de agosto de 2019.
Sr. Presidente,
Constatado o fracasso do Pregão 34/2019, que tem por
objetivo a concessão onerosa de uso de espaço público, em caráter
precário, de área, instalações e mobiliário, para exploração dos
serviços de lanchonete, localizada no 13º andar no edifício Sede do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, objetivando a
comercialização de refeições e lanches aos magistrados, servidores,
visitantes e jurisdicionados, tendo em vista a Ata juntada sob o
protocolo 0580609, e nos termos da informação do Sr. Secretário de
Administração no Despacho 0580673, baseada na comunicação do
Pregoeiro (0580642), submeto à consideração de Vossa Excelência a
repetição do certame, com a análise da sugestão do Sr. Pregoeiro,
no sentido de ampliar os atos de publicidade em Jornal de Grande
Circulação, além de outros instrumentos que possam ser utilizados
para otimizar a divulgação do certame, inclusive iniciativas a cargo
da Unidade de Assessoria e Comuicação deste Regional, respeitada a
legislação de regência.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
16/08/2019, às 09:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0580767 e o código CRC 1702188E.
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DESPACHO

Maceió, 19 de agosto de 2019.
Conclusos os presentes autos, constato a informação de
restou deserto o Pregão Eletrônico nº 34/2019, que trata sobre a
concessão onerosa de uso de espaço público, em caráter precário, no
âmbito deste Tribunal com a ﬁnalidade de exploração dos serviços de
lanchonete (0580609).
Nos termos do que sugeriu o Senhor Pregoeiro
(0580642), em vista da possibilidade legal de repetição do certame
mediante a ampliação de sua divulgação por veículos da grande
mídia, autorizo a realização de nova publicação do edital com essa
ﬁnalidade, autorizando as medidas sugeridas para a mais ampla
ciência dos possíveis interessados.
Retornem os autos à Secretaria de Administração para as
providências cabíveis.

Desembargador Eleitoral ORLANDO ROCHA FILHO
No Exercício da Presidência
Documento assinado eletronicamente por ORLANDO ROCHA FILHO, Decano, no
exercício da Presidência, em 22/08/2019, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0582407 e o código CRC CCE686C4.
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DESPACHO

Maceió, 22 de agosto de 2019.

À Seção de Licitações e Contratos.
Senhora Chefe,
Autorizada a repetição do certame, conforme consignado
no Despacho GPRES 0582407, evoluo o presente a Vossa Senhoria
para as providências pertinentes.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/08/2019, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.treal.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0584998 e o código CRC 40858A4D.
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