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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 agosto de 2019.
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos de Aquisição de gêneros alimentícios para atender às

Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício
de 2019/2020, conforme especificações constantes no termo de referência 0536862 e seu
Anexo Único 0536880.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de Contratações para pesquisa de

preços, despacho COMAP , evento 0584926.
 
Feito  ampla pesquisa no banco de preços que tem por base em

procedimentos governamentais recentes valores praticados e comparados em sitios
eletrônicos especializados, chegamos ao relatório 0584978 e ao quadro resumo abaixo:

TIPO CATMAT Quantidades Preço
unitário

Preço
quantidade
mínima

TOTAL

CAFÉ TORRADO E MOÍDO, do tipo
SUPERIOR, 1ª linha, embalagem tipo Alto
Vácuo ou Vácuo Puro, pacote com 250 g.
Pureza comprovada através de
“Certificado de Autorização ao uso do selo de
pureza ABIC”, comprovado no site da ABIC.
A qualidade deve ser comprovada pelo
Certificado no PQC - Programa de Qualidade
do Café, da ABIC, em plena validade , ou
Laudo de avaliação do café, emitido por
laboratório especializado, com nota de
Qualidade Global mínima de 6,0 pontos na
Escala Sensorial do Café e laudo de análise de
microscopia do café, com tolerância de no
máximo 1% de impureza; Normas técnicas
em conformidade com a Resolução RDC
277/2005 ANVISA. Empacotado a vácuo em
embalagens de alumínio prensadas, tipo
tijolinho. Validade mínima: 11 meses no ato

384224 3200 R$12,22 R$14.664,00 R$39.104,00
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da entrega (gravado em cada embalagem de
250g).

CAFÉ TORRADO EM GRÃO tipo
Expresso, pureza comprovada através de
“Certificado de Autorização ao uso do selo de
pureza ABIC”, comprovado no site da ABIC.
A comprovação de qualidade do produto
demonstrada através de laudos emitidos por
laboratórios credenciados pelo Ministério da
Saúde e/ou Ministério da
Agricultura. Embalagem valvulada ou à
vácuo. Apresentação em pacotes de 1 Kg.
Validade mínima: 05 meses no ato da entrega.

440045 200 R$ 32,50 R$3.250,00 R$6.500,00

TOTAL    R$17.914,00 R$45.604,00

 

 

Sugerimos, salvo melhor entendimento, a realização de 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 22/08/2019, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0584981 e o código
CRC 8E27C832.
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