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

 

DESPACHO

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

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

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

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

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

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

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 26/09/2019, às 17:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0600226 e o código CRC 8B269E19.

0008362-23.2019.6.02.8000 0600226v1
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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

 

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

Item  Descrição da 
Atividade 

Valor Unitário 
Estimado por 

pessoa  
(R$) 

Quantidade 
Estimada de 

Fornecimento 
Anual 

Valor Total 
Estimado 

Anual  
(R$) 

1 Fornecimento 
de lanche – 

Coffee Break 
  

1200 
 

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

Item Descrição Quantidade por 
ano 

Valor por 
Pessoa 

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

1200  
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recheados, conforme sugestões abaixo: 
brigadeiro, bem casado, pastel de nata, 
queijadinha, folhado de goiaba, croissant 
de chocolate, trufa de chocolate, trufa de 
amêndoas, olho de sogra, surpresa de uva, 
tortinha de limão e tortinha três sabores  
Bolos regionais e/ou finos e/ou e tortas, 
conforme sugestões abaixo: laranja com 
ou sem cobertura, milho, laranja com ou 
sem cobertura, mandioca, macaxeira, 
tapioca, o Souza Leão, fubá, inglês, rolo 
com goiabada, banana com ou sem 
cobertura, de frutas com ou sem cobertura, 
bolo de chocolate com ou sem cobertura, 
cenoura com ou sem cobertura, chocolate, 
bolo sem adição de açúcar sabor laranja ; 
bolo sem adição de açúcar sabor 
chocolate, torta alemã, torta de abacaxi, 
torta de chocolate, torta de doce de leite, 
torta de maracujá, cheesecake de goiaba e 
cheesecake de frutas vermelhas.  
Petit four variados, conforme sugestões 
abaixo: sequilhos variados, bolo de goma  
Quantitativo por pessoa: 600ml de 
bebidas(300ml de suco e 300ml de 
refrigerante), 10 salgados (2 a 3 tipos) e 5 
doces(2 tipos), 2 fatias de bolo por pessoa 
e 1 fatia de torta, 100g de petit four por 
pessoa.  
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5. PRAZO DE ENTREGA 
5.1. Os itens deverão ser entregues no endereço informado na respectiva 
Ordem de Fornecimento (na Sede do TRE/AL ou Fórum Eleitoral ou 
espaço pré-determinado), que será enviado à contratada através de e-
mail, fax ou outro meio que comprove o seu recebimento, com 
antecedência de 10 (dez) dias. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maceió, 26 de setembro de 2019. 
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DESPACHO

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

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

 
Sendo a iniciativa decorrente do que preceitua a

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

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 27/09/2019, às 12:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0600558 e o código CRC D1CA53AA.

0008362-23.2019.6.02.8000 0600558v1
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DESPACHO

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

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

Atenciosamente. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/10/2019, às 15:35, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0604432 e o código CRC 3C80F6A9.

0008362-23.2019.6.02.8000 0604432v1
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

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

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

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

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

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

servidores  deste  Regional,  promovidos  pela  Comissão  do  Programa  Mais

Qualidade  de  Vida  deste  Tribunal.  Tais  eventos  deverão  ocorrer  em

conformidade com planejamento anual a ser apresentado  pela referida Comissão

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

de  exercício  subsequente,  sendo  tais  eventos  realizados  nas  dependências  da

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

constantes neste Termo de Referência.

Item Descrição da

Atividade

Valor Unitário

Estimado por

pessoa 

(R$)

Quantidade

Estimada de

Fornecimento

Anual

Valor Total

Estimado

Anual 

(R$)

1 Fornecimento

de lanche –

Coffee Break
12 eventos x100

pessoas = 1.200

lanches

TOTAL (valor por extenso)
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2. DA JUSTIFICATIVA

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

aos  servidores,  membros  e  outros  participantes  de  eventos  de  capacitação

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

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

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

servidor  (em conformidade com os preceitos constantes na Resolução

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

Tribunal  Regional  Eleitoral  de  promoção  do  desenvolvimento  do  Capital

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

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

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

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

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

3. DO REGIME DE EXECUÇÃO

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

sendo fornecidos por demanda (mediante solicitação).

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

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

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

quantidades  e  valores  para  pagamento  mínimo,  podendo  sofrer  alterações  de

acordo  com  as  necessidades  da  CONTRATANTE,  sem  que  isso  justifique

qualquer indenização à CONTRATADA.

4. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

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

aplicam-se à execução dos serviços de lanche:

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

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

término de cada evento, compreendendo:

Item Descrição Quantidade por

ano

Valor por

Pessoa

01 Bebidas: sucos de frutas, natural ou polpa,

servidas em jarras de 2L, conforme 

sugestões abaixo: sucos (mínimo 2 tipos - 

polpa ou naturais) sucos de frutas(laranja, 

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

abacaxi, abacaxi com hortelã, uva, 

maracujá, mangaba, cajá, pitanga, pinha, 

goiaba e graviola). 

refrigerantes: tipo cola e guaraná, normal e

zero(mínimo de 2 tipos).

Salgados variados finos, conforme 

sugestões abaixo: quiches(queijo, 

lorraine, tomate seco, alho poró e peru), 

folhados(frango, presunto e queijo); 

pastéis de forno(queijo e carne), 

empadas(camarão, queijo e palmito), 

croissants(queijo, queijo e presunto), 

coxinha de galinha e bolinho de bacalhau, 

mini sanduíches (mistinhos, hot-dogs, 

naturais) 

Doces variados finos e/ou folhados e/ou 

recheados, conforme sugestões abaixo: 

brigadeiro, bem casado, pastel de nata, 

queijadinha, folhado de goiaba, croissant 

de chocolate, trufa de chocolate, trufa de 

amêndoas, olho de sogra, surpresa de uva, 

tortinha de limão e tortinha três sabores 

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

conforme sugestões abaixo: laranja com 

ou sem cobertura, milho, laranja com ou 

sem cobertura, mandioca, macaxeira, 

12 eventos x100

pessoas = 1.200

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

com goiabada, banana com ou sem 

cobertura, de frutas com ou sem cobertura,

bolo de chocolate com ou sem cobertura, 

cenoura com ou sem cobertura, chocolate, 

bolo sem adição de açúcar sabor laranja ; 

bolo sem adição de açúcar sabor 

chocolate, torta alemã, torta de abacaxi, 

torta de chocolate, torta de doce de leite, 

torta de maracujá, cheesecake de goiaba e 

cheesecake de frutas vermelhas. 

Petit four variados, conforme sugestões 

abaixo: sequilhos variados, bolo de goma 

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

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

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

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

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

5. PRAZO DE ENTREGA

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

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

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

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

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

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

Gruta de Lourdes, CEP.: 57052-405.

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

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

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

e sabor característicos.

5.4.  Os  produtos  deverão  ser  entregues  em  embalagens  apropriadas  à

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

até as dependências ou outro local designado pela CONTRATADA.

6. DA ORDEM DE SERVIÇO

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

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

meios  de  contato  serem  informados  na  Proposta  Comercial  apresentada  no

certame licitatório. 

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

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

da data de sua assinatura.

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

observando-se os normativos de regência.

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

seguinte ao da assinatura do Instrumento contratual.

8. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

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

objeto desta contratação será realizado da seguinte forma:

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

posterior  verificação  da  conformidade  com  as  especificações;  8.1.2.

Definitivamente, após verificação da qualidade e quantidade do material,

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

provisoriamente  ou  as  embalagens  apresentarem  defeitos  ou  violações,  será

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

o produto ser recolhido e substituído, quando for possível.

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

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

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

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

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

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

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

contratada incorrendo em atraso na entrega e sujeita à aplicação das

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

Contratual.

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

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

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

8.2.3.1. Material embalado, acondicionado e identificado de acordo

com a Especificação Técnica;

8.2.3.2. Quantidades em conformidade com o estabelecido na Ordem

de Fornecimento;

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

Referência.

8.2.4. O recebimento definitivo dar-se-á:

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

8.2.4.2.  Após  verificação  da  conformidade  com  as  quantidades  e

especificações constantes no Termo de Referência e/ou com amostra

aprovada.

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

a  cargo  da  contratada,  bem  como  a  apresentação  em  suportes
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apropriados,  acrescentando-se  material  descartável  para  servir  aos

participantes.

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

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

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

útil, a contar do recebimento provisório.

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

Recebimento Definitivo, assinado por Comissão ou Servidor designado.

9. DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

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

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

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

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

de cobrança.

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

TRE/AL nº 15.787, de 15/02/2017 .

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

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

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

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

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

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

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

por sua omissão.

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

 

DESPACHO

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

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

Cordialmente.

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

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

0008362-23.2019.6.02.8000 0605102v1
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DESPACHO

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

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

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/10/2019, às 19:32, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0605624 e o código CRC 7982B97D.

0008362-23.2019.6.02.8000 0605624v1
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DESPACHO

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

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

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

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

0008362-23.2019.6.02.8000 0606094v1
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E-mail - 0609226

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

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

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

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

Mensagem: 
   PA 0008362-23.2019.6.02.8000

Prezado Senhor (a),

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

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

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

Atenciosamente.

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

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

Prezadao Sr. Antônio ,

 

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

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

 

 

Desde já agradecemos o privilégio do seu contato.

Atenciosamente,

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

Gentileza confirmar recebimento.

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

PA 0008362-23.2019.6.02.8000 

Prezado Senhor (a), 

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

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

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

Atenciosamente. 

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

Bom dia

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

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

Prezado Senhor (a),

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

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

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

Atenciosamente.

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

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

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

TRE/AL

A/C: Sr. Antonio Matias de Pinheiro Júnior

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

especificações e valores abaixo: 

Descrição Detalhada – COFFEE BREAK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Maceió, 16 de outubro de 2019.

Ilza Gomes

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

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

buffetimperialmcz@gmail.com
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E-mail - 0611206

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

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

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

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

Mensagem: 
   PA 0008362-23.2019.6.02.8000

Prezado Senhor (a),

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

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

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

Atenciosamente.

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

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

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

cardápio do evento.

Escolher 6 itens
Escolher 3 itens

Coxinha

Risoles Misto

Bolinho queijo

Trouxinha folhada de frango

Folhado de carne

Folhado de Misto

Empada frango

Cartola Folhada de banana e goiabada

Cartola folhada de maçã de canela

Cartola folhada de chocolate

Bombinha de chocolate

Brigadeiro

Beijinho de coco

Tortellet 

Sanduiche natural 

Pão de queijo

Pão salada Russa

Pão com patê de presunto

Diplomata Misto

Diplomata Frango

Diplomata de queijo

Mini Hamburguinho

Bolo de Lanraja com calda

Bolo de Limão com calda

Bolo de rolo

Bolo Chocolate com calda

Bolo de Massa pubada

Bolo milho

Acompanha Suco e Refrigerante.

Chá e Achocolatado

Valor por pessoa:R$26,90

Atenciosamente,

Ariane Patrícia

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

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

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

COFFEE BREAK PARA I5O PESSOAS A SER SERVIDO AS I6H.

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

QUATROCENTOS REAIS).

CARDAPIO:

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

BEBIDAS:

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

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

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

TODO MATERIA UTILIZADO
shRvtÇo DL GARÇON

MACEIO/JTILHO DE2OI9

'r)k1*8o
EL

56OSotu'or@

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

SiE ÉVENTOS E AS§ESSIRIALTDA- ME

Praça Raul Ramos no. '14

Poço

CEP:57'02 290
MACAÔ.AL

-r.F Ê!f,rr-/1- ? .--?ê-^r\j. tçà.

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

Menu Sugestivo

Alimentos:

Petit four (doce e salgado)

Bolo caseiro (laranja e chocolate)

Finger sandwich 

Mini sanduíche 

Coxinha

Pão de queijo mineiro

Folhado 

Salada de frutas

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

Bebidas:

Refrigerante (normal e diet)

Sucos (acerola e manga)

Café (açúcar e adoçante)

Chá (capim santo e erva cidreira)

Achocolatado 

Água e gelo

Valor: 

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

Elisabete Guedes
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PLANILHA DE ESTIMATIVA DE PREÇOS

Procedimento Administrativo Unidade Item Quantidade

0008362-23.2019.6.02.8000 Unidade 1 1.200

Objeto Coffee Break

Fontes de Consulta

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

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

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

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

15,53%

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

Q = quantidade de valores obtidos     4 Total Estimado

22,85 27.420,00

0

Valores  
obtidos

Afastamento em 
relação à média 

dos valores 
obtidos

Subconjunto 
formado sem os 
elementos com 

afastamento 
superior a um 
desvio padrão 

acima da média dos 
valores obtidos 

Coeficiente de Variação dos Valores 
Obtidos 

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

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

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

do valor estimado

Média dos 
valores obtidos

Desvio Padrão 
dos valores 

obtidos

Média dos 
elementos do 
Subconjunto

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

 

DESPACHO

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

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

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

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

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

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

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

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

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

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

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

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

 

DESPACHO

Maceió, 22 de outubro de 2019.

 

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

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

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

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

 
Respeitosamente.
 
 

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

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

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

 

DESPACHO

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

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

 
Atenciosamente.

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

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

0008362-23.2019.6.02.8000 0613014v1
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