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Memorando nº 1129 / 2019 - TRE-AL/PRE/GPRES
Maceió, 11 de dezembro de 2019.

Para: Presidente da Comissão de Planejamento das Eleições

Assunto: Termo de Referência. Projeto Básico. Fornecimento. Lanches. Membros.
TRE/AL. Eleições Municipais 2020.

 

Sr. Presidente,
 
Tendo em vista que esta subscritora foi designada para

atuar como gestora do contrato de concessão de alimentação aos
membros, autoridades e servidores participantes das sessões deste
Tribunal, no período eleitoral de 2020, conforme Portaria Presidência
nº 373/2019, de 26/09/2019, publicada no Diário Eletrônico da
Justiça Eleitoral de Alagoas - DEJEAL, em 27/09/2019, às fls. 4, 5 e 6,
e nos termos da Res. TRE-AL nº 15.817/2017, encaminho o Termo de
Referência e Projeto Básico para apreciação e adoção das ulteriores
medidas necessárias à efetivação da contratação. 

 
Atenciosamente,

 

Kleziane Duarte Soares Dias
Assistente IV - Gab. da Presidência 

Documento assinado eletronicamente por KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS,
Servidora Requisitada, em 11/12/2019, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0635230 e o código CRC 0AC86D7A.

0010681-61.2019.6.02.8000 0635230v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 373/2019 TRE-AL/PRE/AEP

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
exercício de suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a necessidade de designação de representantes para o
acompanhamento e fiscalização dos contratos administrativos, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;

CONSIDERANDO as deliberações da Comissão Permanente de Planejamento de
Eleições, consubstanciadas nas atas constantes no processo SEI nº 0002918-77.2017.6.02.8000;

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de parametrização das atividades a serem
realizadas para o perfeito deslinde das atividades preparatórias às Eleições de 2020,

 
RESOLVE
 
Art. 1º Designar servidores para atuarem como responsáveis pela elaboração do termo de

referência e/ou projeto básico, bem como pela gestão do contrato respectivo, conforme descrição abaixo:
I - Material gráfico - MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA e LUCIANA WANDER

DE OLIVEIRA MELO;
II - Aquisição de material de expediente - LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO

e EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA;
III - Transporte auxiliar - FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS e

HENRIQUE CIRQUEIRA FREIRE;
IV - Apoio técnico - DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO;
V - Contratação dos técnicos de urnas eletrônicas - ANDRÉ BONAPARTE SANTOS,

SÉRGIO VILELA MENEGAZ LIMA e LUCAS CAVALCANTI GOMES;
VI - Confecção de cartilhas para as Eleições - MÔNICA MACIEL BRAGA DE SOUZA

e ALLAN FON ANDRADE;
VII - Alimentação para mesários - RODRIGO FERREIRA MOURA e NILDSON

MENDES SAMPAIO;
VIII - Concessão de alimentação aos membros, autoridades e servidores participantes

das sessões do Tribunal - KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS;
IX - Fones de ouvido - LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO e EDNEY

VIEIRA DE ALMEIDA;
X - Água Mineral - LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO e EDNEY VIEIRA

DE ALMEIDA;
XI - Disponibilização de eletricistas para os Cartórios Eleitorais - MARCOS ANDRÉ

MELO TEIXEIRA e ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA;
XII - Material Elétrico - MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA e ERIVALDO JOSÉ

DE SOUZA;
XIII  - Locação de geradores de energia elétrica - MARCOS ANDRÉ MELO

TEIXEIRA e ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA;

Ó Í

Publicador_DJE nº 20190183
Disponibilização: 26/09/2019
Publicação: 27/09/2019
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XIV - Coletes - FABIANA TENÓRIO DE FREITAS E SILVA e ANA LÍVIA NUNES
DE SÁ PEREIRA;

XV - Aquisição de faixas e cartazes - LUCAS CAVALCANTI GOMES;
XVI - Rádios comunicadores - GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS e ANDRÉ

BONAPARTE SANTOS;
XVII - Votação paralela - TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA RODRIGUES;
XVIII - Locação de veículos - GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS;
XIX - Contratação de linhas telefônicas adicionais - JOÃO HERMÍNIO DE BARROS

NETO;
XX - Fornecimento de combustível - FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE

BARROS e GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS;
XXI - Camisas personalizadas - FABIANA TENÓRIO DE FREITAS E SILVA e ANA

LÍVIA NUNES DE SÁ PEREIRA;
XXII - Distribuição e recolhimento de urnas eletrônicas e mídias - AGNALDO

QUINTELA DOS SANTOS e LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA.
Parágrafo único.  Os Servidores responsáveis pela gestão das contratações serão

substituídos em suas ausências e afastamentos regulamentares pelos respectivos substitutos legais.
 
Art. 2º A Assessoria de Contas e Apoio à Gestão - ACAGE - dará apoio nos contratos de

técnicos de urnas eletrônicas e apoio técnico, no que diz respeito à elaboração das planilhas de composição
de custos e formação de preços.

 
Art. 3º Os servidores abaixo indicados atuarão na gestão dos contratos especificados

durante as impossibilidades eventuais dos gestores titulares: 
I - Aquisição de faixas e cartazes - JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA;
II - Locação de veículos - FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS;
III -  Concessão de alimentação aos membros, autoridades e servidores participantes das

sessões do Tribunal - LUÍS GUSTAVO DE OLIVEIRA LÚCIO;
IV - Votação paralela- RENATA FIGUEIREDO ATAÍDE.
 
Art. 4º Para os trabalhos de elaboração dos termos de referência e dos projetos básicos,

os servidores designados deverão considerar:
I - quantitativo atualizado de Zonas Eleitorais;
II - a possibilidade de realização de dois turnos nas Eleições;
III - os quantitativos de eleitores, seções eleitorais e locais de votação que poderão ser

acrescidos após o período final de alistamento;
IV - as diretrizes eventualmente fixadas pela Diretoria-Geral e/ou pela Comissão

Permanente de Planejamento de Eleições, instituída pela Portaria nº 129/2019;
V - consulta às Zonas Eleitorais acerca da jornada dos terceirizados e os respectivos

meses de prestação de serviços.
 
Art. 5º Os servidores designados por esta Portaria, titulares e substitutos, serão

capacitados para o desempenho de suas atividades até o mês de novembro de 2019, devendo ser priorizado
o uso de instrutores internos, sem prejuízo da necessidade de adaptação do Plano Anual de Capacitação
atualmente vigente. 
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Art. 6º A Presidência iniciará os procedimentos de contratação de que trata o art. 1º,
devendo os responsáveis finalizarem os termos de referência/projetos básicos, até 19 de dezembro de
2019.

 
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 
Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO

Presidente
Maceió, 26 de setembro de 2019.

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO, Presidente, em
26/09/2019, às 16:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 0600064 e o código
CRC F5758797.

0003321-75.2019.6.02.8000 0600064v5
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

RESOLUÇÃO TRE/AL Nº 15.817
(21/06/2017)

Dispõe  sobre  a  concessão  de  lanches,  em  caráter
excepcional, aos servidores, membros e outros possíveis
participantes  das  sessões  deste  Regional,  bem como de
eventos  de  capacitação  promovidos  pelo  Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

O  TRIBUNAL  REGIONAL  ELEITORAL  DE  ALAGOAS,  no
exercício das suas atribuições legais e regimentais,

CONSIDERANDO a  portaria  DG  n.  638,  do  Tribunal  Superior
Eleitoral, que dispõe sobre o fornecimento de lanche em eventos de capacitação;

CONSIDERANDO a  Resolução  TSE  n.  20.262,  de  1º.07.1998,  que
dispõe  sobre  a  concessão  de  lanches  aos  ministros  e  servidores  que,  em  caráter
excepcional, permaneçam após as 20 horas no Tribunal Superior Eleitoral; e

CONSIDERANDO o  entendimento  do  Tribunal  de  Contas  da  União
(Acórdão 1730/2010 - Plenário),  que aponta para a legalidade das despesas com o
fornecimento de lanches e congêneres em eventos de capacitação, desde que tenham
vinculação direta e concreta com os objetivos institucionais da entidade;

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar a Secretaria deste Tribunal Regional Eleitoral a realizar
despesas com alimentação, na forma estabelecida por esta Resolução.

Art. 2º A alimentação será concedida aos servidores, membros e demais
autoridades que participarem de sessões judiciais e administrativas, quando estas se
estenderem além do horário de funcionamento desta Corte.

Parágrafo único. O Diretor-Geral baixará ato fixando critérios objetivos
que determinem a necessidade e forma de fornecimento da alimentação.
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Art. 3º Poderão ser fornecidos lanches nos intervalos de cursos, palestras,
seminários, congressos e reuniões, com duração igual ou superior a três horas, quando
forem compatíveis com os objetivos institucionais do Tribunal e forem realizados pelo
TRE/AL.

Parágrafo  único.  A  Secretaria  de  Gestão  de  Pessoas  ou  a  Escola
Judiciária  Eleitoral  de  Alagoas  fiscalizará  e  acompanhará  a  disponibilização  dos
lanches.

Art. 4º Considera-se lanche o fornecimento de frutas, sanduíches, bolos,
frios, café, sucos, refrigerantes e outros similares.

Art. 5º A Secretaria de Administração adotará as providências necessárias
à contratação de empresas, observadas obrigatoriamente as normas que regulamentam
o processo licitatório.

Art. 6º A Coordenadoria de Controle Interno fiscalizará o cumprimento
das disposições contidas nesta Resolução.

Art.  7º  Os  casos  omissos  ou  excepcionais  serão  resolvidos  pelo
Presidente do Tribunal.

Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 9º Revoga-se a Resolução TRE/AL nº 15.317/2012, de 18 de julho
de 2012.

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.

Maceió, 21 de junho de 2017.

DES. JOSÉ CARLOS MALTA MARQUES
Presidente

DES. TUMÉS AIRAN DE ALBUQUERQUE MELO
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Vice-Presidente Substituto

Des. GUSTAVO DE MENDONÇA GOMES

Des. ORLANDO ROCHA FILHO

Des. PAULO ZACARIAS DA SILVA

Des. LUIZ VASCONCELOS NETTO

Dra. ALDIRLA PEREIRA DE ALBUQUERQUE
Procuradora Regional Eleitoral Substituta
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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

CERTIDÃO DE CONFERÊNCIA E PUBLICAÇÃO

 

Certifico não só que o Acórdão/Resolução de nº 15.817 foi conferido(a) na 49ª Sessão 
Ordinária, realizada em 21/6/2017, como também que a referida decisão fora publicada no 
Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em Alagoas (DEJEAL) de nº 112, em 22/6/2017, à(s) 
fl(s). 4/5. Eu, Márcia Maria Trocoli Torres Pereira, lavrei a presente certidão, que segue 
assinada pela Coordenadora de Acompanhamento e Registros Plenários. Maceió(AL), em 
22/06/2017.

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES 
PEREIRA, Técnico Judiciário, em 22/06/2017, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 
11.419/2006.

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
informando o código verificador 0258259 e o código CRC 43CF841E.

0001263-70.2017.6.02.8000 0258259v2

Criado por marciapereira, versão 2 por marciapereira em 22/06/2017 14:44:39. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

O presente termo de referência tem por objetivo definir e detalhar, na forma da
Resolução TRE/AL nº 15.817/2017, a contratação dos serviços de fornecimento de
lanches e materiais necessários ao seu consumo, bem como a preparação do local
onde deverá ser servido, quando da realização das sessões plenárias do Tribunal
durante o período eleitoral, de agosto a dezembro de 2020, inclusive sábados,
domingos e feriados, se necessário, ressaltando-se, ainda, que o fornecimento de
lanches será imprescindível no domingo em que ocorrerá as eleições, no 1º turno, e
eventual 2º turno.

1.1. O fornecimento de lanche será concedido aos servidores, membros e demais
autoridades, nas sessões que se estenderem além do horário de funcionamento da
Corte, em conformidade com a Resolução nº 15.817/2017.

1.2.  A aquisição deverá ser sob demanda, observada a estimativa no item 2.

 

2. DA QUANTIDADE ESTIMADA

DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE

ESTIMADA
DE LANCHES

(A)

PREÇO
UNITÁRIO

DO LANCHE
POR

PESSOA (B)

PREÇO
TOTAL

ESTIMADO
(A x B)

Serviço de fornecimento
de lanche para as

sessões plenárias do
Tribunal

Lanche/Pessoa
70 sessões x
30 pessoas =
2.100 lanches

  

 
2.1. Com fundamento na Resolução n.º 23.489/16 do c. TSE, e da Lei nº 8.350/91,
poderão ser realizadas, a partir da data-limite para o pedido do registro de
candidatura até 90(noventa) dias depois das eleições, o número máximo de
12(doze) sessões no mês de agosto; e nos meses de setembro a dezembro, de 15
(quinze) sessões mensais. Todavia, esta é a previsão para o número máximo. As
sessões plenárias ainda serão designadas pelo Pleno desta Corte. De destacar
também que o mês de dezembro do ano vindouro só contará com 13 dias úteis até
o recesso.
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2.2. A estimativa levou em conta a média de 12 (doze) sessões plenárias a
serem realizadas no mês de agosto de 2020, 15 (quinze) sessões plenárias, por
mês, nos meses de setembro, outubro e novembro de 2020 e 13 (treze) sessões
plenárias no mês de dezembro de 2020, no período eleitoral, com a participação de
30 pessoas.

 

3. DA DESCRIÇÃO DO ITEM

Fornecimento de 2.100 (dois mil e cem) lanches conforme estimativa detalhada no item
2.

Os horários, bem como as datas e local para a prestação dos serviços serão definidos
pela gestão contratual, devendo a contratada ser informada com, no máximo, 24 (vinte
e quatro) horas de antecedência, inclusive para ciência quanto aos itens que deverão
ser servidos, de acordo com a diversidade prevista neste termo de referência.

Denomina-se “Lanche/Pessoa” a quantidade de alimento destinada ao consumo de uma
pessoa, de forma que o preço deverá corresponder ao valor devido por pessoa em
cada lanche.

 

4. DA JUSTIFICATIVA

A contratação pretendida atende ao estabelecido na Res. TRE/AL nº 15.817/2017, a
qual dispõe sobre a concessão de lanches, em caráter excepcional, aos servidores,
membros e outros possíveis participantes das sessões e eventos deste Regional,
compatíveis com os objetivos institucionais do Tribunal e por este promovidos.

 

5. DA PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS

Em se tratando da prestação de serviço continuado, os lanches serão fornecidos nos
dias em que as sessões do Tribunal Pleno se realizarem, devendo o calendário das
sessões ser encaminhado à CONTRATADA assim que for aprovado pelo órgão.

 

6. DOS REQUISITOS

 

MANUSEIO E PREPARO DOS ALIMENTOS

 

Os meios de transporte do alimento preparado devem ser higienizados, sendo
adotadas medidas a fim de garantir a ausência de vetores e pragas urbanas. Os
veículos devem ser dotados de cobertura para proteção de carga, não devendo
transportar outras cargas que comprometam a qualidade higiênico-sanitária do
alimento preparado, conforme RDC nº 216/2004, da ANVISA.

Em todo o serviço deverão ser atendidas as Boas Práticas de Fabricação de Alimentos,
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de acordo com a RDC Nº 216/2004, da ANVISA, além de técnicas corretas de culinária
e higiene, mantendo-se os alimentos saudáveis e adequadamente temperados,
respeitando as características próprias de cada ingrediente, assim como os diferentes
fatores de modificação – físico, químico e biológico – no sentido de assegurar a
preservação dos nutrientes.

Os alimentos preparados para determinado evento deverão ser consumidos naquele
período e, no caso de eventual excedente, caberá ao CONTRATANTE determinar a sua
destinação.

Qualquer tipo de alimento anteriormente preparado pela CONTRATADA não poderá ser
reutilizado no preparo de outros lanches e congêneres.

 

DOS ALIMENTOS

 

Os alimentos deverão ser servidos de forma correspondente ao número de
participantes, ou seja, em quantidade suficiente, que não seja excessiva nem tampouco
denote escassez, durante toda a realização do evento.

Quanto ao sabor dos pratos, estes não deverão ser excessivamente temperados, nem
insossos.

Os alimentos utilizados devem ser, prioritariamente, frescos e naturais, evitando-se,
sempre que possível, os enlatados, corantes, aromatizantes químicos e sabores
artificiais.

 

DA ORGANIZAÇÃO DAS MESAS

 

Manter as mesas impecavelmente dispostas, com toalhas bem passadas e com pratos,
copos, xícaras, talheres, garrafas térmicas, jarros, bandejas, dentre outros,
perfeitamente limpos.

As bebidas servidas em jarras ou garrafas térmicas deverão ser identificadas com
adesivo ou plaqueta contendo seu nome impresso em papel branco, posicionado à sua
frente, na mesa.

 

DOS MATERIAIS E UTENSÍLIOS

 

Os apetrechos em metal, tais como talheres de mesa e de serviço, bandejas, baixelas,
travessas, bules, açucareiros e porta-adoçantes, dentre outros, deverão ser em
“inox”, modelo liso, sem ornamentos excessivos.

As jarras para sucos deverão ser em vidro fino, transparente, incolor e liso, ou inox,
sem ornamentos excessivos.
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Os copos de mesa deverão ser em vidro fino, incolor e liso, sem ornamentos
excessivos.

As louças, tais como: pratos, xícaras de chá, pires etc, deverão ser em porcelana
branca, fina, lisa, sem ornamentos excessivos.

As toalhas de mesa deverão ser em brocado discreto e as sobretoalhas deverão ser
lisas, na cor branca ou em tons pastéis, sem quaisquer desenhos ou estampas.

Os guardanapos de papel deverão ser brancos e de folha dupla.

A empresa deverá fornecer um número suficiente de mesas para a perfeita realização
dos serviços.

 

DOS SERVIÇOS E CARDÁPIOS

 

Serviços de preparação, montagem e distribuição.

A CONTRATADA deverá fornecer os seguintes itens com os lanches: Açúcar em sachê;
adoçante líquido ou em sachê (sucralose e não aspartame) e balde com gelo (para as
bebidas).

Relacionam-se abaixo os itens do cardápio por evento :

1. Água de côco-anão natural;

2. Café e chás

3. Sucos (três sabores);

4. Refrigerante (03 sabores, tipo Guaraná Antárctica, Coca-Cola e Sprite ou Soda
Limonada, ou de qualidade similar);

5. Refrigerante dietético (03 sabores, tipo Guaraná Antárctica, Coca-Cola e Sprite ou
Soda Limonada, ou de qualidade similar);

6. Sanduíche natural de pão integral;

7. Mini-sanduíches com recheio de frios e queijo;

8. Salgados: petit-four, pão de queijo, pão salada russa, croissants (queijo, misto e
frango), tortas (frango, camarão ou palmito), quiches, torradas com patês, frios;

9. Bolos (laranja, baunilha, inglês, de rolo ou massa puba, três tipos por evento) ou
similar e tortas;

10. Salada de frutas frescas;

11. Oferecer um percentual de 20% (vinte por cento) dos lanches, dentre os itens do
cardápio, para os intolerantes a glúten e lactose.
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7. DAS CONDIÇÕES GERAIS

7.1. Qualquer comprovação de falta de higiene, tanto no preparo ou após fornecidos
os lanches, obrigará a CONTRATADA a substituir as quantidades fornecidas, arcando
com os respectivos custos, independente das penalidades legalmente previstas.

7.2. Todos os produtos utilizados devem estar conforme as especificações constantes
do item 6, podendo a CONTRATANTE recusar-se a recebê-los caso estejam fora dos
padrões especificados, mesmo que a verificação somente tenha se tornado possível no
decorrer da utilização. Neste caso, os produtos ficarão à disposição da CONTRATADA
para recolhimento e não serão pagos.

7.3. Os lanches e materiais necessários ao consumo devem ser entregues no prazo
previamente informado pelo TRE, sendo considerado como recusa formal a falta de
entrega dos mesmos no prazo estabelecido, salvo caso fortuito ou força maior,
comprovados pela CONTRATADA.

7.4. O recebimento dos lanches e materiais necessários ao seu consumo será feito por
representante designado pelo TRE, que acompanhará a preparação do local onde serão
servidos.

 

8. DAS OBRIGAÇÕES

8.1. DA CONTRATADA

Além daquelas determinadas por Leis, Decretos, Regulamentos e demais normas legais
pertinentes, também se incluem nas obrigações da CONTRATADA o seguinte:

8.1.1. A execução dos serviços deverá atender às demandas descritas na planilha
constante do item 2;

8.1.2. Os serviços serão formalmente solicitados à CONTRATADA, pelo gestor do
contrato;

8.1.3. A CONTRATADA se obriga à indenização por danos causados ao TRE ou a
terceiros, decorrentes da prestação dos serviços em referência;

8.1.4. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

8.1.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia
anuência do TRE;

8.1.6. Manter um representante legal nesta Capital, a quem competirá receber todas
as solicitações da CONTRATANTE relativas ao cumprimento do contrato.

8.1.7. A CONTRATADA deverá fornecer toda a estrutura necessária para a execução
do serviço, como copos, garrafas térmicas, jarras, material de copa e cozinha, dentre
outros.

8.1.8. A CONTRATADA, antes do evento, deverá providenciar toda a arrumação do
espaço onde ocorrerá o serviço.
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8.1.9. Proceder à entrega dos lanches e materiais nas condições mencionadas neste
Termo e de acordo com as especificações e condições previstas no edital, em qualquer
local indicado pelo CONTRATANTE, nesta capital. Caso seja verificada qualquer
incompatibilidade ou irregularidade, o material deverá ser substituído, por conta e ônus
da CONTRATADA, em no máximo 50 (cinquenta) minutos, não considerados como
prorrogação do prazo da entrega, sob pena de glosa no pagamento e aplicação de
penalidades.

8.1.10. Remover, às suas expensas, o produto entregue em desacordo com o item 2.

8.1.11. Assumir todos os ônus relativos ao pagamento de salários e encargos
trabalhistas referentes a seus empregados, bem como os encargos judiciais ou
extrajudiciais decorrentes da execução dos serviços objeto da avença, que tiver dado
causa a terceiro(s) pela mesma contratada(a).

8.1.12. Informar a CONTRATANTE o nome da pessoa designada para representá-la
durante a vigência do contrato.

8.1.13. Assumir responsabilidade pela execução do fornecimento de lanches, do
material necessário ao seu consumo e preparação do local onde serão servidos, não
podendo transferi-la a outrem sem autorização da CONTRATADA.

8.1.14. Assumir total responsabilidade pelas despesas com os serviços, alimentos e
materiais utilizados na preparação e consumo dos lanches, embalagens, transporte e
carga.

8.1.15. Possuir veículo adequado para a entrega dos lanches na sede do TRE, que
devem ser transportados em embalagens hermeticamente fechadas, em plástico
resistente, com impressão das datas de fabricação e vencimento.

8.1.16. Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em caso de:

a) entrega parcial do objeto;

b) entrega de produtos com especificação diversa ou de modo diverso do exigido
neste Termo de Referência;

c) reiteração em atraso na entrega do objeto, após regularmente notificada, após 5
(cinco) reiterações.

 

8.2 DA CONTRATANTE

8.2.1. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas
obrigações especificadas.

8.2.2. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a
execução do serviço.

8.2.3. Comunicar à CONTRATADA, com antecedência mínima de 01 (um) dia, acerca da
necessidade de fornecimento de lanches, do material necessário ao consumo dos
mesmos, e preparação do ambiente onde serão servidos.

8.2.4. Rejeitar, no todo ou em parte, produtos que a CONTRATADA entregar fora das
especificações previstas no edital.
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8.2.5. Efetuar o pagamento à empresa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após
o atesto, nos preços e nas condições pactuadas, mediante apresentação da Nota
Fiscal/Fatura. O atesto ocorrerá em até 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento pela
gestão ou fiscalização da contratação.

 

9. DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA E DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.1. A licitante deverá apresentar, junto com a sua proposta, alvará sanitário, expedido
pela Vigilância Sanitária Municipal do local de preparação e fornecimento dos lanches,
comprovando boas condições de armazenagem e preparo do objeto licitado;

9.2. Será solicitada pelo Pregoeiro, via sistema, da empresa que oferecer o menor
preço, a apresentação de, pelo menos, 01 (um) atestado ou declaração de capacidade
técnica, em nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que comprove a prestação, em no mínimo 50% (cinquenta por cento), de
serviços semelhantes ao objeto deste Termo de Referência.

 

10. DA RESCISÃO DO CONTRATO

10.1. Decorridas 04 (quatro) horas de atraso sem que a CONTRATADA tenha iniciado a
execução de qualquer das obrigações previstas neste Termo de Referência, estará
caracterizada a inexecução total do contrato, ensejando sua rescisão e aplicação de
multa no valor de 30% (trinta por cento) do contrato.

10.2. O fornecimento de alimentos deteriorados, com data de validade vencida ou
contaminados resultará na rescisão contratual cumulada com 20% (vinte por cento)
sobre o valor do contrato.

10.3. A multa poderá ser descontada dos pagamentos devidos pelo TRE/AL ou,
quando for o caso, cobrada judicialmente.

10.4. As penalidades serão registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, a
CONTRATADA deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das demais
cominações legais.

10.5. A CONTRATADA será apenada com rescisão contratual e multa de 20% (vinte
por cento) sobre o valor total do contrato, caso não regularize a documentação
entregue anexa à nota fiscal no prazo concedido pela CONTRATANTE.

10.6. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, será assegurado à contratada o
contraditório e a ampla defesa e observado o devido processo legal.

 

11. DA VIGÊNCIA

A vigência da contratação dos serviços ora descritos se dará no período de 1º de
agosto a 31 de dezembro de 2020, podendo se encerrar antes, no interesse do
CONTRATANTE, desde que a CONTRATADA seja comunicada com antecedência de pelo
menos 48 horas.
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Documento assinado eletronicamente por KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS,
Servidora Requisitada, em 16/12/2019, às 14:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0635263 e o código CRC 51C12D5D.

0010681-61.2019.6.02.8000 0635263v4
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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 dezembro de 2019.
Considerando o Termo de Referência apresentado no

evento SEI nº 0635263, por meio do Memorando 1129 (0635230),
cujo objeto é a contratação dos serviços de fornecimento de
lanches e materiais necessários ao seu consumo, bem como a
preparação do local onde deverá ser servido, quando da realização
das sessões plenárias do Tribunal durante o período eleitoral
2020, encaminho os presentes autos eletrônicos à Comissão
Permanente de Planejamento de Eleições - CPPE, para análise e
providências de sua competência.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
16/12/2019, às 18:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0636971 e o código CRC 14E7D6C6.

0010681-61.2019.6.02.8000 0636971v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

O presente termo de referência tem por objetivo definir e detalhar, na forma da
Resolução TRE/AL nº 15.817/2017, a contratação dos serviços de fornecimento de
lanches e materiais necessários ao seu consumo, bem como a preparação do local
onde deverá ser servido, quando da realização das sessões plenárias do Tribunal
durante o período eleitoral, de agosto a dezembro de 2020, inclusive sábados,
domingos e feriados, se necessário, ressaltando-se, ainda, que o fornecimento de
lanches será imprescindível no domingo em que ocorrerá as eleições, no 1º turno, e
eventual 2º turno.

1.1. O fornecimento de lanche será concedido aos servidores, membros e demais
autoridades, nas sessões que se estenderem além do horário de funcionamento da
Corte, em conformidade com a Resolução nº 15.817/2017.

1.2.  A aquisição deverá ser sob demanda, observada a estimativa no item 2.

 

2. DA QUANTIDADE ESTIMADA

DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE

ESTIMADA
DE LANCHES

(A)

PREÇO
UNITÁRIO

DO LANCHE
POR

PESSOA (B)

PREÇO
TOTAL

ESTIMADO
(A x B)

Serviço de fornecimento
de lanche para as

sessões plenárias do
Tribunal

Lanche/Pessoa
60 sessões x
25 pessoas =
1.500 lanches

  

 

2.1. A estimativa levou em conta a média de 12 (doze) sessões plenárias por mês
no período eleitoral, de agosto a dezembro de 2020, com a participação de
25 pessoas.
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3. DA DESCRIÇÃO DO ITEM

Fornecimento de 1.500 (mil e quinhentos) lanches conforme estimativa detalhada no
item 2.

Os horários, bem como as datas e local para a prestação dos serviços serão definidos
pela gestão contratual, devendo a contratada ser informada com, no máximo, 24 (vinte
e quatro) horas de antecedência, inclusive para ciência quanto aos itens que deverão
ser servidos, de acordo com a diversidade prevista neste termo de referência.

Denomina-se “Lanche/Pessoa” a quantidade de alimento destinada ao consumo de uma
pessoa, de forma que o preço deverá corresponder ao valor devido por pessoa em
cada lanche.

 

4. DA JUSTIFICATIVA

A contratação pretendida atende ao estabelecido na Res. TRE/AL nº 15.817/2017, a
qual dispõe sobre a concessão de lanches, em caráter excepcional, aos servidores,
membros e outros possíveis participantes das sessões e eventos deste Regional,
compatíveis com os objetivos institucionais do Tribunal e por este promovidos.

 

5. DA PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS

Em se tratando da prestação de serviço continuado, os lanches serão fornecidos nos
dias em que as sessões do Tribunal Pleno se realizarem, devendo o calendário das
sessões ser encaminhado à CONTRATADA assim que for aprovado pelo órgão.

 

6. DOS REQUISITOS

 

MANUSEIO E PREPARO DOS ALIMENTOS

 

Os meios de transporte do alimento preparado devem ser higienizados, sendo
adotadas medidas a fim de garantir a ausência de vetores e pragas urbanas. Os
veículos devem ser dotados de cobertura para proteção de carga, não devendo
transportar outras cargas que comprometam a qualidade higiênico-sanitária do
alimento preparado, conforme RDC nº 216/2004, da ANVISA.

Em todo o serviço deverão ser atendidas as Boas Práticas de Fabricação de Alimentos,
de acordo com a RDC Nº 216/2004, da ANVISA, além de técnicas corretas de culinária
e higiene, mantendo-se os alimentos saudáveis e adequadamente temperados,
respeitando as características próprias de cada ingrediente, assim como os diferentes
fatores de modificação – físico, químico e biológico – no sentido de assegurar a
preservação dos nutrientes.

Os alimentos preparados para determinado evento deverão ser consumidos naquele
período e, no caso de eventual excedente, caberá ao CONTRATANTE determinar a sua
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destinação.

Qualquer tipo de alimento anteriormente preparado pela CONTRATADA não poderá ser
reutilizado no preparo de outros lanches e congêneres.

 

DOS ALIMENTOS

 

Os alimentos deverão ser servidos de forma correspondente ao número de
participantes, ou seja, em quantidade suficiente, que não seja excessiva nem tampouco
denote escassez, durante toda a realização do evento.

Quanto ao sabor dos pratos, estes não deverão ser excessivamente temperados, nem
insossos.

Os alimentos utilizados devem ser, prioritariamente, frescos e naturais, evitando-se,
sempre que possível, os enlatados, corantes, aromatizantes químicos e sabores
artificiais.

 

DA ORGANIZAÇÃO DAS MESAS

 

Manter as mesas impecavelmente dispostas, com toalhas bem passadas e com pratos,
copos, xícaras, talheres, garrafas térmicas, jarros, bandejas, dentre outros,
perfeitamente limpos.

As bebidas servidas em jarras ou garrafas térmicas deverão ser identificadas com
adesivo ou plaqueta contendo seu nome impresso em papel branco, posicionado à sua
frente, na mesa.

 

DOS MATERIAIS E UTENSÍLIOS

 

Os apetrechos em metal, tais como talheres de mesa e de serviço, bandejas, baixelas,
travessas, bules, açucareiros e porta-adoçantes, dentre outros, deverão ser em
“inox”, modelo liso, sem ornamentos excessivos.

As jarras para sucos deverão ser em vidro fino, transparente, incolor e liso, ou inox,
sem ornamentos excessivos.

Os copos de mesa deverão ser em vidro fino, incolor e liso, sem ornamentos
excessivos.

As louças, tais como: pratos, xícaras de chá, pires etc, deverão ser em porcelana
branca, fina, lisa, sem ornamentos excessivos.

As toalhas de mesa deverão ser em brocado discreto e as sobretoalhas deverão ser
lisas, na cor branca ou em tons pastéis, sem quaisquer desenhos ou estampas.
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Os guardanapos de papel deverão ser brancos e de folha dupla.

A empresa deverá fornecer um número suficiente de mesas para a perfeita realização
dos serviços.

 

DOS SERVIÇOS E CARDÁPIOS

 

Serviços de preparação, montagem e distribuição.

A CONTRATADA deverá fornecer os seguintes itens com os lanches: Açúcar em sachê;
adoçante líquido ou em sachê (sucralose e não aspartame) e balde com gelo (para as
bebidas).

Relacionam-se abaixo os itens do cardápio por evento :

1. Água de côco-anão natural;

2. Café e chás

3. Sucos (três sabores);

4. Refrigerante (03 sabores, tipo Guaraná Antárctica, Coca-Cola e Sprite ou Soda
Limonada, ou de qualidade similar);

5. Refrigerante dietético (03 sabores, tipo Guaraná Antárctica, Coca-Cola e Sprite ou
Soda Limonada, ou de qualidade similar);

6. Sanduíche natural de pão integral;

7. Mini-sanduíches com recheio de frios e queijo;

8. Salgados: petit-four, pão de queijo, pão salada russa, croissants (queijo, misto e
frango), tortas (frango, camarão ou palmito), quiches, torradas com patês, frios;

9. Bolos (laranja, baunilha, inglês, de rolo ou massa puba, três tipos por evento) ou
similar e tortas;

10. Salada de frutas frescas;

11. Oferecer um percentual de 20% (vinte por cento) dos lanches, dentre os itens do
cardápio, para os intolerantes a glúten e lactose.

 

7. DAS CONDIÇÕES GERAIS

7.1. Qualquer comprovação de falta de higiene, tanto no preparo ou após fornecidos
os lanches, obrigará a CONTRATADA a substituir as quantidades fornecidas, arcando
com os respectivos custos, independente das penalidades legalmente previstas.

7.2. Todos os produtos utilizados devem estar conforme as especificações constantes
do item 6, podendo a CONTRATANTE recusar-se a recebê-los caso estejam fora dos
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padrões especificados, mesmo que a verificação somente tenha se tornado possível no
decorrer da utilização. Neste caso, os produtos ficarão à disposição da CONTRATADA
para recolhimento e não serão pagos.

7.3. Os lanches e materiais necessários ao consumo devem ser entregues no prazo
previamente informado pelo TRE, sendo considerado como recusa formal a falta de
entrega dos mesmos no prazo estabelecido, salvo caso fortuito ou força maior,
comprovados pela CONTRATADA.

7.4. O recebimento dos lanches e materiais necessários ao seu consumo será feito por
representante designado pelo TRE, que acompanhará a preparação do local onde serão
servidos.

 

8. DAS OBRIGAÇÕES

8.1. DA CONTRATADA

Além daquelas determinadas por Leis, Decretos, Regulamentos e demais normas legais
pertinentes, também se incluem nas obrigações da CONTRATADA o seguinte:

8.1.1. A execução dos serviços deverá atender às demandas descritas na planilha
constante do item 2;

8.1.2. Os serviços serão formalmente solicitados à CONTRATADA, pelo gestor do
contrato;

8.1.3. A CONTRATADA se obriga à indenização por danos causados ao TRE ou a
terceiros, decorrentes da prestação dos serviços em referência;

8.1.4. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

8.1.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia
anuência do TRE;

8.1.6. Manter um representante legal nesta Capital, a quem competirá receber todas
as solicitações da CONTRATANTE relativas ao cumprimento do contrato.

8.1.7. A CONTRATADA deverá fornecer toda a estrutura necessária para a execução
do serviço, como copos, garrafas térmicas, jarras, material de copa e cozinha, dentre
outros.

8.1.8. A CONTRATADA, antes do evento, deverá providenciar toda a arrumação do
espaço onde ocorrerá o serviço.

8.1.9. Proceder à entrega dos lanches e materiais nas condições mencionadas neste
Termo e de acordo com as especificações e condições previstas no edital, em qualquer
local indicado pelo CONTRATANTE, nesta capital. Caso seja verificada qualquer
incompatibilidade ou irregularidade, o material deverá ser substituído, por conta e ônus
da CONTRATADA, em no máximo 50 (cinquenta) minutos, não considerados como
prorrogação do prazo da entrega, sob pena de glosa no pagamento e aplicação de
penalidades.
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8.1.10. Remover, às suas expensas, o produto entregue em desacordo com o item 2.

8.1.11. Assumir todos os ônus relativos ao pagamento de salários e encargos
trabalhistas referentes a seus empregados, bem como os encargos judiciais ou
extrajudiciais decorrentes da execução dos serviços objeto da avença, que tiver dado
causa a terceiro(s) pela mesma contratada(a).

8.1.12. Informar a CONTRATANTE o nome da pessoa designada para representá-la
durante a vigência do contrato.

8.1.13. Assumir responsabilidade pela execução do fornecimento de lanches, do
material necessário ao seu consumo e preparação do local onde serão servidos, não
podendo transferi-la a outrem sem autorização da CONTRATADA.

8.1.14. Assumir total responsabilidade pelas despesas com os serviços, alimentos e
materiais utilizados na preparação e consumo dos lanches, embalagens, transporte e
carga.

8.1.15. Possuir veículo adequado para a entrega dos lanches na sede do TRE, que
devem ser transportados em embalagens hermeticamente fechadas, em plástico
resistente, com impressão das datas de fabricação e vencimento.

8.1.16. Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em caso de:

a) entrega parcial do objeto;

b) entrega de produtos com especificação diversa ou de modo diverso do exigido
neste Termo de Referência;

c) reiteração em atraso na entrega do objeto, após regularmente notificada, após 5
(cinco) reiterações.

 

8.2 DA CONTRATANTE

8.2.1. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas
obrigações especificadas.

8.2.2. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a
execução do serviço.

8.2.3. Comunicar à CONTRATADA, com antecedência mínima de 01 (um) dia, acerca da
necessidade de fornecimento de lanches, do material necessário ao consumo dos
mesmos, e preparação do ambiente onde serão servidos.

8.2.4. Rejeitar, no todo ou em parte, produtos que a CONTRATADA entregar fora das
especificações previstas no edital.

8.2.5. Efetuar o pagamento à empresa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após
o atesto, nos preços e nas condições pactuadas, mediante apresentação da Nota
Fiscal/Fatura. O atesto ocorrerá em até 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento pela
gestão ou fiscalização da contratação.
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9. DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA E DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

9.1. A licitante deverá apresentar, junto com a sua proposta, alvará sanitário, expedido
pela Vigilância Sanitária Municipal do local de preparação e fornecimento dos lanches,
comprovando boas condições de armazenagem e preparo do objeto licitado;

9.2. Será solicitada pelo Pregoeiro, via sistema, da empresa que oferecer o menor
preço, a apresentação de, pelo menos, 01 (um) atestado ou declaração de capacidade
técnica, em nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou
privado, que comprove a prestação, em no mínimo 50% (cinquenta por cento), de
serviços semelhantes ao objeto deste Termo de Referência.

 

10. DA RESCISÃO DO CONTRATO

10.1. Decorridas 04 (quatro) horas de atraso sem que a CONTRATADA tenha iniciado a
execução de qualquer das obrigações previstas neste Termo de Referência, estará
caracterizada a inexecução total do contrato, ensejando sua rescisão e aplicação de
multa no valor de 30% (trinta por cento) do contrato.

10.2. O fornecimento de alimentos deteriorados, com data de validade vencida ou
contaminados resultará na rescisão contratual cumulada com 20% (vinte por cento)
sobre o valor do contrato.

10.3. A multa poderá ser descontada dos pagamentos devidos pelo TRE/AL ou,
quando for o caso, cobrada judicialmente.

10.4. As penalidades serão registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, a
CONTRATADA deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das demais
cominações legais.

10.5. A CONTRATADA será apenada com rescisão contratual e multa de 20% (vinte
por cento) sobre o valor total do contrato, caso não regularize a documentação
entregue anexa à nota fiscal no prazo concedido pela CONTRATANTE.

10.6. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, será assegurado à contratada o
contraditório e a ampla defesa e observado o devido processo legal.

 

11. DA VIGÊNCIA

A vigência da contratação dos serviços ora descritos se dará no período de 1º de
agosto a 31 de dezembro de 2020, podendo se encerrar antes, no interesse do
CONTRATANTE, desde que a CONTRATADA seja comunicada com antecedência de pelo
menos 48 horas.

 

Documento assinado eletronicamente por KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS,
Servidora Requisitada, em 20/01/2020, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0645638 e o código CRC FBB51EDC.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Memorando nº 32 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES
Maceió, 20 de janeiro de 2020.

Para: Presidente da Comissão de Planejamento das Eleições

Assunto: Encaminhamento. Nova versão. Termo de Referência. Projeto
Básico. Fornecimento. Lanches. Membros. TRE/AL. Eleições Municipais 2020.

 

Sr. Presidente,
 
Tendo em vista alterações no quantitativo de sessões e

do número de pessoas estimadas para participarem dos lanches a
serem servidos no período eleitoral, encaminho versão atualizada
do Termo de Referência (0645638) referente ao contrato de
concessão de alimentação aos membros, autoridades e servidores
participantes das sessões deste Tribunal, nos meses de agosto a
dezembro de 2020, para apreciação e adoção das ulteriores medidas
necessárias à efetivação da contratação. 

 
Respeitosamente,
 

Kleziane Duarte Soares Dias
Assistente IV - Gab. da Presidência 

 
Documento assinado eletronicamente por KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS,
Servidora Requisitada, em 20/01/2020, às 16:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0645658 e o código CRC C53ADCC8.

0010681-61.2019.6.02.8000 0645658v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de janeiro de 2020.
À Secretaria de Administração, para continuidade

do feito.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
21/01/2020, às 13:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0645825 e o código CRC 0B3E243D.

0010681-61.2019.6.02.8000 0645825v1
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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 janeiro de 2020.
À Diretoria-Geral.
 
Senhor Diretor Geral,
 
Peço-lhe vênia para sugerir que os presentes autos

sejam submetidos à Comissão Permanente de Pleitos
Eleitorais, para que seja colhida a aprovação da nova versão
do Termo de Referência (doc. 0645638), que altera o
anterior  (doc. 0635263), no que respeita ao quantitativo
estimado de lanches para o período eleitoral, considerando o
número de sessões e de agentes atendidos.

 
Respeitosamente.  

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 23/01/2020, às 19:30, 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
0647552 e o código CRC 98094123.

0010681-61.2019.6.02.8000 0647552v1
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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 janeiro de 2020.
 
À Comissão Permanente de Planejamento de

Eleições - CPPE, para análise e manifestação, conforme
sugerido pelo Senhor Secretário de Administração no
Despacho GSAD 0647552, haja vista a versão atualizada do
Termo de Referência (0645638), por meio do Memorando
GPRES nº 32/2020 (0645658).

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
24/01/2020, às 08:27, 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
0647593 e o código CRC 8DF2EB5B.

0010681-61.2019.6.02.8000 0647593v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de fevereiro de 2020.
Proposta aprovada, conforme ata de reunião em

elaboração.
Ao gestor contratual para continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Membro da
Comissão, em 06/02/2020, às 14:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0652424 e o código CRC 9B4D3C4C.

0010681-61.2019.6.02.8000 0652424v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de fevereiro de 2020.
Tendo em vista a aprovação do Termo de Referência

(0645638) pela Comissão Permanente de Planejamento de Eleições -
CPPE, conforme despacho 0652424, faço remessa dos autos à
Secretaria de Administração para as providências de sua alçada.

 
Kleziane Duarte

Assistente IV - Gab. da Presidência 
Documento assinado eletronicamente por KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS,
Servidora Requisitada, em 06/02/2020, às 15:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0653533 e o código CRC 2D74DCA0.

0010681-61.2019.6.02.8000 0653533v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 06 de fevereiro de 2020.
Sigam os autos à SEIC, para necessária instrução,

considerando o Termo de Referência de evento 0645638.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/02/2020, às 15:14, 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
0653560 e o código CRC 5324EBA1.

0010681-61.2019.6.02.8000 0653560v1
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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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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:
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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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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, 07 de fevereiro de 2020.
Senhora Coordenadora,
 
Tratam os autos da contratação dos serviços de

fornecimento de lanches e materiais necessários ao seu consumo,
bem como a preparação do local onde deverá ser servido, quando da
realização das sessões plenárias do Tribunal durante o período
eleitoral, de agosto a dezembro de 2020, inclusive sábados, domingos
e feriados, se necessário, ressaltando-se, ainda, que o fornecimento
de lanches será imprescindível no domingo em que ocorrerá as
eleições, no 1º turno, e eventual 2º turno e demais especificações
presentes no termo de referência, evento 0645638.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de preços, despacho GSAD 0653560.
 
Utilizamos propostas válidas do Processo SEI 0008362-

23.2019.6.02.8000 , 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$34.275,00
(trinta e quatro mil duzentos e setenta e cinco reais). 

 
Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade

Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº  10.024/2019, com participação
exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Despacho SEIC 0653978         SEI 0010681-61.2019.6.02.8000 / pg. 41



Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 07/02/2020, às 11:39, 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
0653978 e o código CRC 9B87D4C7.

0010681-61.2019.6.02.8000 0653978v1
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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 fevereiro de 2020.
 
 
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Conforme acertado em reunião com o senhor

Secretário de Administração, encaminho os presentes autos
para confecção da minuta do edital.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 07/02/2020, às 12:05, 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
0654247 e o código CRC B4D0739B.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002200  
  
  
  

PROCESSO Nº 0010681-61.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxx de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 
 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação de  serviços de fornecimento de 
lanches, tudo de acordo com requisição promovida pela Comissão de Planejamento das 
Eleições. 

 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO E DO PRAZO DE ENTREGA 
 

1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação dos serviços de 
fornecimento de lanches e materiais necessários ao seu consumo, bem como a 
preparação do local onde deverá ser servido, quando da realização das sessões plenárias 
do Tribunal durante o período eleitoral, de agosto a dezembro de 2020, inclusive sábados, 
domingos e feriados, se necessário, ressaltando-se, ainda, que o fornecimento de lanches 
será imprescindível no domingo em que ocorrerá as eleições, no 1º turno, e eventual 2º 
turno. 

 

1.2. Os lanches  deverão ser fornecidos sob demanda, observada a 
estimativa abaixo: 
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DESCRIÇÃO 

 

 
UNIDADE 

 
QUANTIDADE ESTIMADA 

DE LANCHES (A) 

 

Serviço de fornecimento 
de lanche para as sessões 

plenárias do Tribunal 

 
 

Lanche/Pessoa 

 

1.500 lanches 

(60 sessões x 

25 pessoas) 

 

 

1.3. Denomina-se “Lanche/Pessoa” a quantidade de alimento destinada 
ao consumo de uma pessoa, de forma que o preço deverá corresponder ao valor devido 
por pessoa em cada lanche. 

1.4. Os horários, bem como as datas e local para a prestação dos serviços 
serão definidos pela gestão contratual, devendo a contratada ser informada com, no 
máximo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, inclusive para ciência quanto aos 
itens que deverão ser servidos, de acordo com a diversidade prevista neste termo de 
referência. 

 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 

 

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

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

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

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

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

2006. 

2.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
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c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

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

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

2.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

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

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49;  

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

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
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h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras 

de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

2.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

3.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

3.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

3.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

4.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  
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4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

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

4.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

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

4.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

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

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
5 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total dos serviços ofertados, considerando o fornecimento do 

quantitativo estimado de 1.500 (um mil e quinhentos) lanches; 

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

especificação constante no Anexo I;  

5.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
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5.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

5.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

 

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

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

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total  do serviço ofertado, 

considerando o fornecimento do quantitativo estimado de 1.500 (um mil e 

quinhentos) lanches. 

6.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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6.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

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

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

6.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

6.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

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

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

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

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

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

encerramento deste prazo. 

6.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

6.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

6.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 
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6.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

6.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances.  

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

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

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

6.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

6.22.1. no pais; 

6.22.2. por empresas brasileiras;  

6.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

6.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

6.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

7.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

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

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

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

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.3.1. O preço máximo total fixado para os serviços ora  licitados é de R$ 
34.275,00 (trinta e quatro mil e duzentos e setenta e cinco reais), que, de modo 
algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca 
de preços inferiores. 
 

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

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

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

7.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

7.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 
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somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

7.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

7.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

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

 

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

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

7.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
8 – DA HABILITAÇÃO. 

 

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
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8.1.1. SICAF; 

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

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

8.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

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

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

8.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

8.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

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

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

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

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

8.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

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

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

8.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 
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8.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

8.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

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

habilitação: 

 

8.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 
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e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

8.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

8.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

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

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

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

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação 

de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei;  

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 
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de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

8.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

8.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

8.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

8.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

8.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

8.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

8.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 
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sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

8.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

8.10.2.  Quanto à habilitação técnica: 
 
a) alvará sanitário, expedido pela Vigilância Sanitária Municipal do local de 
preparação e fornecimento dos lanches, comprovando boas condições de 
armazenagem e preparo do objeto licitado; 
 
b) pelo menos, 01 (um) atestado ou declaração de capacidade técnica, em 
nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
que comprove a prestação, em no mínimo 50% (cinquenta por cento), de 
serviços semelhantes ao objeto licitado. 

 

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

licitante será declarado vencedor. 

9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

9.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

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

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

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

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do serviço ofertado; 

d) conter o preço unitário e  total dos serviços ofertados. 

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 
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9.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

10 - DOS RECURSOS. 

 

10.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

10.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 
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11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 

11.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

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

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

11.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

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

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

12.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

12.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

13.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 22.13 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 

13.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

13.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 
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13.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

13.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

13.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

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

13.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

14 – DO REAJUSTE   
 

14.1. Os preços dos serviços licitados serão fixos e irreajustáveis. 

 
15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do 
objeto, valor, prazos de pagamento e de entrega em conformidade com o presente edital.  
 
15.2. A licitante vencedora deverá assinar o instrumento contratual, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, e receberá a Nota de 
Empenho respectiva, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
15.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento da Nota 
de Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste 
Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.3 ou recusar-se 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. 
. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
16.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada 
por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
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16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

17.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 

17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação das seguintes sanções:  
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a) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em caso 
de: 

 
a.1) entrega parcial do objeto; 
 
a.2) entrega de produtos com especificação diversa ou de modo 
diverso do exigido no Termo de Referência (Anexo I); 
 
a.3)reiteração em atraso na entrega do objeto, após regularmente 
notificada, após 5 (cinco) reiterações. 

 
b) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor cumulada com rescisão 
contratual,  no caso de inexecução total do contrato, considerado quando 
decorridas 4 (quatro) horas de atraso, sem que a Contratada tenha 
iniciado a execução de qualquer das obrigações previstas no Termo de 
Referência), a incidir sobre o valor do contrato,  

c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato cumulada 
com rescisão contratual, no caso de fornecimento de alimentos 
deteriorados, com data de validade vencida ou contaminados; 

d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato cumulada 
com rescisão contratual, caso a Contratada não regularize a 
documentação entregue anexa à nota fiscal no prazo concedido pelo 
Contratante. 

 
17.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.6. 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. 
 
17.7. A licitante contratada, 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. 
 
17.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
17.9. Se a licitante contratada 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 descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
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17.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 
 
17.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
17.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

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

 
17.13. 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. 
 
17.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
18 - DO PAGAMENTO 
 
18.1.  O pagamento será efetuado, por meio de ordem bancária de crédito 
em conta corrente da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis após o atesto nota fiscal 
respectiva. 
 

18.1.1. O atesto ocorrerá em até 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento 
pela gestão ou fiscalização da contratação. 
 
18.1.2. A Nota Fiscal do serviço deverá informar quantos e quais os dias do 
fornecimento dos lanches. 

 
18.2.  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4.  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 
 
18.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da 
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de 2004, 
para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula 
acima. 
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18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante 
a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
19 – DA DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA  
 
19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2020, relativos ao PTRES n° 167864 (Eleições 2020)- Natureza da Despesa n° 33.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. .São Obrigações do Contratante: 
 

a) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas 
obrigações especificadas; 

 

b) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para 
a execução do serviço; 

 

c) Comunicar à CONTRATADA, com antecedência mínima de 01 (um) dia, acerca 
da necessidade de fornecimento de lanches, do material necessário ao 
consumo dos mesmos, e preparação do ambiente onde serão servidos; 

 

d) Rejeitar, no todo ou em parte, produtos que a CONTRATADA entregar fora das 
especificações previstas no edital); 

 

e) Efetuar o pagamento à empresa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
após o atesto, nos preços e nas condições pactuadas, mediante apresentação 
da Nota Fiscal/Fatura. O atesto ocorrerá em até 02 (dois) dias úteis a partir do 
recebimento pela gestão ou fiscalização da contratação. 
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21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
21.1. São obrigações da Contratada: 
 

a)  executar os serviços atendendo às demandas descritas na planilha 
constante do item 2 do Termo de Referência; 
 
b) atender às solicitações realizadas  pelo gestor do contrato; 
 
c) indenizar os danos causados ao TRE ou a terceiros, decorrentes da prestação 
dos serviços em referência; 
 
d) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 
 
e) Manter um representante legal nesta Capital, a quem competirá receber 
todas as solicitações da CONTRATANTE relativas ao cumprimento do contrato; 
 
f) fornecer toda a estrutura necessária para a execução do serviço, como copos, 
garrafas térmicas, jarras, material de copa e cozinha, dentre outros; 
 
g) providenciar toda a arrumação do espaço onde ocorrerá o serviço, antes do 
evento; 
 
h) Proceder à entrega dos lanches e materiais nas condições mencionadas no 
Termo de Referência  e de acordo com as especificações e condições previstas 
no edital, em qualquer local indicado pelo CONTRATANTE, nesta capital. Caso 
seja verificada qualquer incompatibilidade ou irregularidade, o material deverá 
ser substituído, por conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo 50 
(cinquenta) minutos, não considerados como prorrogação do prazo da entrega, 
sob pena de glosa no pagamento e aplicação de penalidades. 
 
i) Remover, às suas expensas, o produto entregue em desacordo com o previsto 
no Termo de Referência; 
 
j) Assumir todos os ônus relativos ao pagamento de salários e encargos 
trabalhistas referentes a seus empregados, bem como os encargos judiciais ou 
extrajudiciais decorrentes da execução dos serviços objeto da avença, que tiver 
dado causa a terceiro(s) pela mesma contratada(a); 
 
k) Informar a CONTRATANTE o nome da pessoa designada para representá-la 
durante a vigência do contrato; 
 
l) Assumir responsabilidade pela execução do fornecimento de lanches, do 
material necessário ao seu consumo e preparação do local onde serão servidos, 
não podendo transferi-la a outrem sem autorização da CONTRATADA; 
 
m) Assumir total responsabilidade pelas despesas com os serviços, alimentos e 
materiais utilizados na preparação e consumo dos lanches, embalagens, 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0657881)         SEI 0010681-61.2019.6.02.8000 / pg. 66



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

transporte e carga; 
 
n) Possuir veículo adequado para a entrega dos lanches na sede do TRE, que 
devem ser transportados em embalagens hermeticamente fechadas, em 
plástico resistente, com impressão das datas de fabricação e vencimento. 

  
 

22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

22.4.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

contratação. 

22.6.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

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

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.8.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

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

dias de expediente na Administração. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 
22.11. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0657881)         SEI 0010681-61.2019.6.02.8000 / pg. 67



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
22.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
22.13.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
22.14. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.15. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.13, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
22.16. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Modelo de Contrato  

 
22.17. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, xx de xxxxx de 2020. 
 
 

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

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 
 

O presente termo de referência tem por objetivo definir e detalhar, na forma da 
Resolução TRE/AL nº 15.817/2017, a contratação dos serviços de fornecimento de 
lanches e materiais necessários ao seu consumo, bem como a preparação do local 
onde deverá ser servido, quando da realização das sessões plenárias do Tribunal 
durante o período eleitoral, de agosto a dezembro de 2020, inclusive sábados, 
domingos e feriados, se necessário, ressaltando-se, ainda, que o fornecimento de 
lanches será imprescindível no domingo em que ocorrerá as eleições, no 1º turno, e 
eventual 2º turno. 

 

1.1. O fornecimento de lanche será concedido aos servidores, membros e demais 
autoridades, nas sessões que se estenderem além do horário de funcionamento da 
Corte, em conformidade com a Resolução nº 15.817/2017. 

 

1.2. A aquisição deverá ser sob demanda, observada a estimativa no item 2. 

 

 
2. DA QUANTIDADE ESTIMADA 

 

 

 
DESCRIÇÃO 

 

 
UNIDADE 

 
QUANTIDADE 

ESTIMADA DE 

LANCHES (A) 

 

PREÇO 

UNITÁRIO DO 

LANCHE POR 

PESSOA (B) 

 

PREÇO 

TOTAL 

ESTIMADO 

(A x B) 

 

Serviço de fornecimento de 
lanche para as sessões 
plenárias do Tribunal 

 
 

Lanche/Pessoa 

 

60 sessões x 

25 pessoas = 

1.500 lanches 

  

 

 
2.1. A estimativa levou em conta a média de 12 (doze) sessões plenárias por mês 
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no período eleitoral, de agosto a dezembro de 2020, com a participação de 25 
pessoas. 

 

 
3. DA DESCRIÇÃO DO ITEM 

 

Fornecimento de 1.500 (mil e quinhentos) lanches conforme estimativa detalhada no 

item 2. 

 

Os horários, bem como as datas e local para a prestação dos serviços serão definidos pela gestão 

contratual, devendo a contratada ser informada com, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas de 

antecedência, inclusive para ciência quanto aos itens que deverão ser servidos, de acordo com a 

diversidade prevista neste termo de referência. 

 

Denomina-se “Lanche/Pessoa” a quantidade de alimento destinada ao consumo de 
uma pessoa, de forma que o preço deverá corresponder ao valor devido por pessoa 
em cada lanche. 

 

 
4. DA JUSTIFICATIVA 

 

A contratação pretendida atende ao estabelecido na Res. TRE/AL nº 15.817/2017, a 
qual dispõe sobre a concessão de lanches, em caráter excepcional, aos servidores, 
membros e outros possíveis participantes das sessões e eventos deste Regional, 
compatíveis com os objetivos institucionais do Tribunal e por este promovidos. 

 

 
5. DA PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Em se tratando da prestação de serviço continuado, os lanches serão fornecidos nos 
dias em que as sessões do Tribunal Pleno se realizarem, devendo o calendário das 
sessões ser encaminhado à CONTRATADA assim que for aprovado pelo órgão. 

 

 
6. DOS REQUISITOS 
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MANUSEIO E PREPARO DOS ALIMENTOS 

 

 

Os meios de transporte do alimento preparado devem ser higienizados, sendo 
adotadas medidas a fim de garantir a ausência de vetores e pragas urbanas. Os 
veículos devem ser dotados de cobertura para proteção de carga, não devendo 
transportar outras cargas que comprometam a qualidade higiênico-sanitária do 
alimento preparado, conforme RDC nº 216/2004, da ANVISA. 

 

Em todo o serviço deverão ser atendidas as Boas Práticas de Fabricação de 
Alimentos, de acordo com a RDC Nº 216/2004, da ANVISA, além de técnicas 
corretas de culinária e higiene, mantendo-se os alimentos saudáveis e adequadamente 
temperados, respeitando as características próprias de cada ingrediente, assim como 
os diferentes fatores de modificação – físico, químico e biológico – no sentido de 
assegurar a preservação dos nutrientes. 

 

Os alimentos preparados para determinado evento deverão ser consumidos 
naquele período e, no caso de eventual excedente, caberá ao CONTRATANTE 
determinar a sua destinação. 

 

Qualquer tipo de alimento anteriormente preparado pela CONTRATADA não poderá 
ser reutilizado no preparo de outros lanches e congêneres. 

 

 

 

DOS ALIMENTOS 

 

 

Os alimentos deverão ser servidos de forma correspondente ao número de 
participantes, ou seja, em quantidade suficiente, que não seja excessiva nem 
tampouco denote escassez, durante toda a realização do evento. 

 

Quanto ao sabor dos pratos, estes não deverão ser excessivamente temperados, nem 

insossos. 
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Os alimentos utilizados devem ser, prioritariamente, frescos e naturais, evitando-se, 
sempre que possível, os enlatados, corantes, aromatizantes químicos e sabores 
artificiais. 

 

 

 

DA ORGANIZAÇÃO DAS MESAS 

 

 

Manter as mesas impecavelmente dispostas, com toalhas bem passadas e com pratos, 
copos, xícaras, talheres, garrafas térmicas, jarros, bandejas, dentre outros, 
perfeitamente limpos. 

 

As bebidas servidas em jarras ou garrafas térmicas deverão ser identificadas 
com adesivo ou plaqueta contendo seu nome impresso em papel branco, 
posicionado à sua frente, na mesa. 

 

 

 

DOS MATERIAIS E UTENSÍLIOS 

 

 

Os apetrechos em metal, tais como talheres de mesa e de serviço, bandejas, baixelas, 
travessas, bules, açucareiros e porta-adoçantes, dentre outros, deverão ser em “inox”, 
modelo liso, sem ornamentos excessivos. 

 

As jarras para sucos deverão ser em vidro fino, transparente, incolor e liso, 
ou inox, sem ornamentos excessivos. 

 

Os copos de mesa deverão ser em vidro fino, incolor e liso, sem ornamentos 

excessivos. 

 

As louças, tais como: pratos, xícaras de chá, pires etc, deverão ser em 
porcelana branca, fina, lisa, sem ornamentos excessivos. 
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As toalhas de mesa deverão ser em brocado discreto e as sobretoalhas deverão ser 
lisas, na cor branca ou em tons pastéis, sem quaisquer desenhos ou estampas. 

 

Os guardanapos de papel deverão ser brancos e de folha dupla. 

 

A empresa deverá fornecer um número suficiente de mesas para a perfeita realização 

dos serviços. 

 

 

 

DOS SERVIÇOS E CARDÁPIOS 

 

 
Serviços de preparação, montagem e distribuição. 

 

A CONTRATADA deverá fornecer os seguintes itens com os lanches: Açúcar em 
sachê; adoçante líquido ou em sachê (sucralose e não aspartame) e balde com gelo 
(para as bebidas). 

 

Relacionam-se abaixo os itens do cardápio por evento : 

 

1. Água de côco-anão natural; 
 

2. Café e chás 
 

Sucos (três sabores); 

3. Refrigerante (03 sabores, tipo Guaraná Antárctica, Coca-Cola e Sprite ou Soda 
Limonada, ou de qualidade similar); 

 

4. Refrigerante dietético (03 sabores, tipo Guaraná Antárctica, Coca-Cola e Sprite 
ou Soda Limonada, ou de qualidade similar); 

 

5. Sanduíche natural de pão integral; 
 

6. Mini-sanduíches com recheio de frios e queijo; 
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7. Salgados: petit-four, pão de queijo, pão salada russa, croissants (queijo, misto e 
frango), tortas (frango, camarão ou palmito), quiches, torradas com patês, frios; 

 

8. Bolos (laranja, baunilha, inglês, de rolo ou massa puba, três tipos por evento) ou 

similar e tortas; 
 

9. Salada de frutas frescas; 
 

10. Oferecer um percentual de 20% (vinte por cento) dos lanches, dentre os 
itens do cardápio, para os intolerantes a glúten e lactose. 

 

 
7. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

7.1. Qualquer comprovação de falta de higiene, tanto no preparo ou após fornecidos 
os lanches, obrigará a CONTRATADA a substituir as quantidades fornecidas, 
arcando com os respectivos custos, independente das penalidades legalmente 
previstas. 

 

7.2. Todos os produtos utilizados devem estar conforme as especificações 
constantes do item 6, podendo a CONTRATANTE recusar-se a recebê-los caso 
estejam fora dos padrões especificados, mesmo que a verificação somente tenha se 
tornado possível no decorrer da utilização. Neste caso, os produtos ficarão à 
disposição da CONTRATADA para recolhimento e não serão pagos. 

 

7.3. Os lanches e materiais necessários ao consumo devem ser entregues no prazo 
previamente informado pelo TRE, sendo considerado como recusa formal a falta de 
entrega dos mesmos no prazo estabelecido, salvo caso fortuito ou força maior, 
comprovados pela CONTRATADA. 

 

7.4. O recebimento dos lanches e materiais necessários ao seu consumo 
será feito por representante designado pelo TRE, que acompanhará a 
preparação do local onde serão servidos. 

 

 
8. DAS OBRIGAÇÕES 

 

8.1. DA CONTRATADA 
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Além daquelas determinadas por Leis, Decretos, Regulamentos e demais normas 
legais pertinentes, também se incluem nas obrigações da CONTRATADA o 
seguinte: 

 

8.1.1. A execução dos serviços deverá atender às demandas descritas na planilha 

constante do item 2; 
 

8.1.2. Os serviços serão formalmente solicitados à CONTRATADA, pelo gestor do 

contrato; 
 

8.1.3. A CONTRATADA se obriga à indenização por danos causados ao TRE ou a 
terceiros, decorrentes da prestação dos serviços em referência; 

 

8.1.4. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

 

8.1.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia 
anuência do TER; 

 

8.1.6. Manter um representante legal nesta Capital, a quem competirá receber 
todas as solicitações da CONTRATANTE relativas ao cumprimento do 
contrato. 

 

8.1.7. A CONTRATADA deverá fornecer toda a estrutura necessária para a 
execução do serviço, como copos, garrafas térmicas, jarras, material de copa e 
cozinha, dentre outros. 

 

8.1.8. A CONTRATADA, antes do evento, deverá providenciar toda a arrumação do 
espaço onde ocorrerá o serviço. 

 

8.1.9. Proceder à entrega dos lanches e materiais nas condições mencionadas neste 
Termo e de acordo com as especificações e condições previstas no edital, em qualquer 
local indicado pelo CONTRATANTE, nesta capital. Caso seja verificada qualquer 
incompatibilidade ou irregularidade, o material deverá ser substituído, por conta e 
ônus da CONTRATADA, em no máximo 50 (cinquenta) minutos, não considerados 
como prorrogação do prazo da entrega, sob pena de glosa no pagamento e aplicação 
de penalidades. 

8.1.10. Remover, às suas expensas, o produto entregue em desacordo com o item 2. 
 

8.1.11. Assumir todos os ônus relativos ao pagamento de salários e encargos 
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trabalhistas referentes a seus empregados, bem como os encargos judiciais ou 
extrajudiciais decorrentes da execução dos serviços objeto da avença, que tiver 
dado causa a terceiro(s) pela mesma contratada(a). 

 

8.1.12. Informar a CONTRATANTE o nome da pessoa designada para representá-
la durante a vigência do contrato. 

 

8.1.13. Assumir responsabilidade pela execução do fornecimento de lanches, do 
material necessário ao seu consumo e preparação do local onde serão servidos, não 
podendo transferi-la a outrem sem autorização da CONTRATADA. 

 

8.1.14. Assumir total responsabilidade pelas despesas com os serviços, alimentos 
e materiais utilizados na preparação e consumo dos lanches, embalagens, 
transporte e carga. 

 

8.1.15. Possuir veículo adequado para a entrega dos lanches na sede do TRE, que 
devem ser transportados em embalagens hermeticamente fechadas, em plástico 
resistente, com impressão das datas de fabricação e vencimento. 

 

8.1.16. Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em caso de: 
 

a) entrega parcial do objeto; 
 

b) entrega de produtos com especificação diversa ou de modo diverso do exigido neste 

Termo de Referência; 
 

c) reiteração em atraso na entrega do objeto, após regularmente notificada, após 5 

(cinco) reiterações. 

 

 
8.2 DA CONTRATANTE 

 

8.2.1. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas 

obrigações especificadas. 
 

8.2.2. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a 

execução do serviço. 
 

8.2.3. Comunicar à CONTRATADA, com antecedência mínima de 01 (um) dia, 
acerca da necessidade de fornecimento de lanches, do material necessário ao 
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consumo dos mesmos, e preparação do ambiente onde serão servidos. 
 

8.2.4. Rejeitar, no todo ou em parte, produtos que a CONTRATADA entregar 
fora das especificações previstas no edital. 

 

8.2.5. Efetuar o pagamento à empresa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
após o atesto, nos preços e nas condições pactuadas, mediante apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura. O atesto ocorrerá em até 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento 
pela gestão ou fiscalização da contratação. 

 

 
9. DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA E DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

9.1. A licitante deverá apresentar, junto com a sua proposta, alvará sanitário, 
expedido pela Vigilância Sanitária Municipal do local de preparação e 
fornecimento dos lanches, comprovando boas condições de armazenagem e 
preparo do objeto licitado; 

 

9.2. Será solicitada pelo Pregoeiro, via sistema, da empresa que oferecer o menor 
preço, a apresentação de, pelo menos, 01 (um) atestado ou declaração de capacidade 
técnica, em nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove a prestação, em no mínimo 50% (cinquenta por cento), de 
serviços semelhantes ao objeto deste Termo de Referência. 

 

 
10. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 

10.1. Decorridas 04 (quatro) horas de atraso sem que a CONTRATADA tenha 
iniciado a execução de qualquer das obrigações previstas neste Termo de 
Referência, estará caracterizada a inexecução total do contrato, ensejando sua 
rescisão e aplicação de multa no valor de 30% (trinta por cento) do contrato. 

 

10.2. O fornecimento de alimentos deteriorados, com data de validade vencida ou 
contaminados resultará na rescisão contratual cumulada com 20% (vinte por cento) 
sobre o valor do contrato. 

 

10.3. A multa poderá ser descontada dos pagamentos devidos pelo TRE/AL ou, 
quando for o caso, cobrada judicialmente. 
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10.4. As penalidades serão registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, a 
CONTRATADA deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das 
demais cominações legais. 

 

10.5. A CONTRATADA será apenada com rescisão contratual e multa de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato, caso não regularize a documentação 
entregue anexa à nota fiscal no prazo concedido pela CONTRATANTE. 

 

10.6. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, será assegurado à contratada o 
contraditório e a ampla defesa e observado o devido processo legal. 

 

 
11. DA VIGÊNCIA 

 

A vigência da contratação dos serviços ora descritos se dará no período de 1º de 
agosto a 31 de dezembro de 2020, podendo se encerrar antes, no interesse do 
CONTRATANTE, desde que a CONTRATADA seja comunicada com antecedência 
de pelo menos 48 horas. 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS, Servidora 

Requisitada, em 20/01/2020, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 
Pregão Eletrônico nº xx/2020  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
 

Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim   (  ) Não
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ANEXO III 

 
MINUTA  

 
CONTRATO Nº XX/2020 

Processo nº 0010681-61.2019.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
Contrato de prestação de serviços que 
celebram entre si a União, através do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e a 
empresa XXXX. 

 
 Pelo presente instrumento de contrato, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DE ALAGOAS, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377- Farol, 
CEP: 657051-090, inscrito no CNPJ sob n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, 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, residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa XXXX, com sede à XXXX, 
CEP: XXX, e-mail: XXX, Fone: XXX, nesta capital, inscrita no CNPJ sob o n° XXXX, daqui por 
diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXX, resolvem estipular o 
presente contrato de prestação de serviços, com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no 
Decreto nº 10.024/2019 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/93, combinada com as demais 
normas de direito aplicáveis à espécie e no que consta no processo administrativo nº 
0010681-61.2019.6.02.8000, celebrado na modalidade de Pregão Eletrônico nº xx/2020, 
mediante as cláusulas e condições que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
 A presente contratação será regida pelas cláusulas previstas neste 
instrumento, pelas normas da Lei Nacional n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se ao ajuste, ainda, os preceitos de direito público e, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 
privado. Aplica-se, ainda, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: Informações 
gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

 
  Este contrato tem por objeto a prestação serviços de fornecimento de 
lanches e materiais necessários ao seu consumo, bem como a preparação do local 
onde deverá ser servido, quando da realização das sessões plenárias do Tribunal durante o 
período eleitoral, de agosto a dezembro de 2020, inclusive sábados, domingos e feriados, 
se necessário, ressaltando-se, ainda, que o fornecimento de lanches será imprescindível no 
domingo em que ocorrerá as eleições, no 1º turno e eventual 2º turno. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecimento de lanche será concedido aos servidores, membros 
e demais autoridades, nas sessões que se estenderem além do horário de funcionamento 
da Corte, em conformidade com a Resolução nº 15.817/2017. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES 
 
      A CONTRATADA deverá fornecer lanche, conforme a necessidade do 
CONTRATANTE, por dia de sessão, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os horários, bem como as datas e locais para a prestação dos 
serviços serão definidos pela gestão contratual, com antecedência mínima de 24h (vinte e 
quatro horas). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  São estimadas  a realização de 12 (doze) sessões plenárias por 
mês no período eleitoral, de agosto a dezembro de 2020, com a participação de 25 pessoas. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO 

 
    O valor total estimado do contrato é de R$ XX (XXXX), sendo que o 
valor unitário do lanche por dia por pessoa é de R$ XX (XXXX), conforme a proposta da 
CONTRATADA (evento SEI nº XXXX). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução deste 
contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
    Os valores pactuados serão fixos e irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São Obrigações do Contratante: 

 
a) a) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir 

suas obrigações especificadas; 
 

b) b) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências 
para a execução do serviço; 
 

c) c) Comunicar à CONTRATADA, com antecedência mínima de 01 (um) dia, 
acerca da necessidade de fornecimento de lanches, do material necessário ao 
consumo dos mesmos, e preparação do ambiente onde serão servidos; 

 
d) Rejeitar, no todo ou em parte, produtos que a CONTRATADA entregar fora das 

especificações previstas no edital); 
 

e) Efetuar o pagamento à empresa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
após o atesto, nos preços e nas condições pactuadas, mediante apresentação 
da Nota Fiscal/Fatura. O atesto ocorrerá em até 02 (dois) dias úteis a partir do 
recebimento pela gestão ou fiscalização da contratação. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

 São obrigações da Contratada: 

 
a) executar os serviços atendendo às demandas descritas na planilha 
constante do item 2 do Termo de Referência; 
 
b) atender às solicitações realizadas  pelo gestor do contrato; 
 
c) indenizar os danos causados ao TRE ou a terceiros, decorrentes da prestação 
dos serviços em referência; 
 
d) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
 
e) Manter um representante legal nesta Capital, a quem competirá receber 
todas as solicitações da CONTRATANTE relativas ao cumprimento do contrato; 
 
f) fornecer toda a estrutura necessária para a execução do serviço, como 
copos, garrafas térmicas, jarras, material de copa e cozinha, dentre outros; 
 
g) providenciar toda a arrumação do espaço onde ocorrerá o serviço, antes do 
evento; 
 
h) Proceder à entrega dos lanches e materiais nas condições mencionadas no 
Termo de Referência  e de acordo com as especificações e condições previstas 
no edital, em qualquer local indicado pelo CONTRATANTE, nesta capital. Caso 
seja verificada qualquer incompatibilidade ou irregularidade, o material deverá 
ser substituído, por conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo 50 
(cinquenta) minutos, não considerados como prorrogação do prazo da entrega, 
sob pena de glosa no pagamento e aplicação de penalidades. 
 
i) Remover, às suas expensas, o produto entregue em desacordo com o 
previsto no Termo de Referência; 
 
j) Assumir todos os ônus relativos ao pagamento de salários e encargos 
trabalhistas referentes a seus empregados, bem como os encargos judiciais ou 
extrajudiciais decorrentes da execução dos serviços objeto da avença, que 
tiver dado causa a terceiro(s) pela mesma contratada(a); 
 
k) Informar a CONTRATANTE o nome da pessoa designada para representá-la 
durante a vigência do contrato; 
 
l) Assumir responsabilidade pela execução do fornecimento de lanches, do 
material necessário ao seu consumo e preparação do local onde serão servidos, 
não podendo transferi-la a outrem sem autorização da CONTRATADA; 
 
m) Assumir total responsabilidade pelas despesas com os serviços, alimentos e 
materiais utilizados na preparação e consumo dos lanches, embalagens, 
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transporte e carga; 
 
n) Possuir veículo adequado para a entrega dos lanches na sede do TRE, que 
devem ser transportados em embalagens hermeticamente fechadas, em 
plástico resistente, com impressão das datas de fabricação e vencimento. 

 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
 

 Deverá a Contratada observar, também, o seguinte: 
 

a) É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de 
Pessoal do Contratante durante a vigência do contrato;  

 
b) É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste 
contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do contratante;  

 
c) É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a contratação de 
empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros ou 
parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 
cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada 
pelo art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ. 

 
CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
      Caberá à contratada executar diretamente os serviços contratados, 
assumindo total responsabilidade, não podendo transferi-la sem autorização da contratada. 

 
CLÁUSULA DEZ – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 
     Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável 
pela execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de 
qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e 
completa fiscalização sobre os serviços através de seu(s) servidor(es) nomeado(s). 
 
CLÁUSULA ONZE - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

A atestação da fatura da execução dos serviços objeto deste contrato caberá 
ao Gestor do Contrato designado para esse fim. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA DESPESA 
 

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos orçamentários a serem aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
em 2020, consignados no PTRES no 167850  (Eleições 2020), Elemento de Despesa n° 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissados pela Nota de 
Empenho nº xx, de xxx de xxxxx de 2018, no valor de R$ xxxxxxx. 
 
CLÁUSULA TREZE – DO PAGAMENTO 
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 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em 05 (cinco) dias úteis, após o atesto da nota fiscal respectiva. O Atesto 
ocorrerá em até 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento pela gestão ou fiscalização da 
contratação. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Nota Fiscal do serviço deverá informar quantos e quais os dias do 
fornecimento dos lanches. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O CONTRATANTE, por ocasião do pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
de serviços o documento que comprove a opção, para que não incidam retenções 
indevidas. 
 
PARÁGRAFO SEXTO – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a 
taxa de atualização financeira devida pelo contratante, entre a data acima referida e a 
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula: 
 
                             EM = I x N x VP 
                             Onde: 
                             EM = Encargos moratórios; 

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

                             VP = Valor da parcela a ser paga. 
                             I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 
 
                             I = (TX/100)                I = (6/100)            I = 0,0001644 
                                365                            365 
                             TX = Percentual da taxa anual = 6/%.  
 
CLÁUSULA QUATORZE – DA VIGÊNCIA 
 

O presente contrato terá vigência a partir da data da sua assinatura e término 
no dia 31 de dezembro de 2020. 
 

CLÁUSULA QUINZE – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 
 

No interesse da Administração do contratante, o valor inicial dos serviços 
objeto deste contrato, poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento), conforme o disposto no art. 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições 
licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 
estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as 
partes contratantes. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
 

O presente contrato poderá ser alterado, nos termos previstos no art. 65 da 
Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse do contratante, com a apresentação das devidas 
justificativas, nos seguintes casos: 
 

a) unilateralmente pelo contratante: 
 

a.1) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 
adequação técnica aos seus objetivos; e  
 
a.2) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no 
art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DEZESSETE - DAS  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
  Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, 
o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar 
e contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação das seguintes sanções:  
 

a) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em caso de: 
 

a.1) entrega parcial do objeto; 
 
a.2) entrega de produtos com especificação diversa ou de modo diverso 
do exigido no Termo de Referência (Anexo I); 
 
a.3)reiteração em atraso na entrega do objeto, após regularmente 
notificada, após 5 (cinco) reiterações. 

 
b) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor cumulada com rescisão 
contratual,  no caso de inexecução total do contrato, considerado quando 
decorridas 4 (quatro) horas de atraso, sem que a Contratada tenha iniciado a 
execução de qualquer das obrigações previstas no Termo de Referência), a 
incidir sobre o valor do contrato,  

c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato cumulada 
com rescisão contratual, no caso de fornecimento de alimentos deteriorados, 
com data de validade vencida ou contaminados; 

d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato cumulada 
com rescisão contratual, caso a Contratada não regularize a documentação 
entregue anexa à nota fiscal no prazo concedido pelo Contratante. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - 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. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - A contratada, 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 SÉTIMO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
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PARÁGRAFO OITAVO - Se a contratada 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 descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio 
por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO NONO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 
 
PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO ONZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO DOZE - 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 TREZE - 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. 
 
PARÁGRAFO CATORZE - 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 DEZOITO - DA RESCISÃO 
 

 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, 
conforme disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, notificando-
se a Contratada; 
 
b) amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 
Administração do Contratante; 
 
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
CLÁUSULA DEZENOVE - DA VINCULAÇÃO DESTE AJUSTE AO ATO CONVOCATÓRIO E À 
PROPOSTA DE PREÇO DA CONTRATADA 

 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico (0657881)         SEI 0010681-61.2019.6.02.8000 / pg. 87



 

 
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
 

 

  

 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao ato convocatório 
referente ao Pregão nº XX/2020, bem como à proposta comercial da Contratada, inserta no 
processo SEI n° 0010681-61.2019.6.02.8000, que passa a fazer parte integrante do referido 
contrato, independente de transcrição. 
 
CLÁUSULA VINTE - 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 VINTE E UM – DO FORO 

  
As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Justiça Federal em 
Maceió, Seção Judiciária de Alagoas, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.  
 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, 
são assinadas pelos representantes das partes contratante e contratada. 
 
                                         Maceió/AL, em XX de XXXX de 2020. 
 

 
Pelo TRE/AL  

 
      Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

 
 
 

Pela Empresa               
Representante da empresa 
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INFORMAÇÃO Nº 822 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando a contratação de serviço
de fornecimento de lanches.

Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em razão do que dispõe a Lei
Complementar nº 123/2006.

Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens: 

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 6.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 7.24.2 e 10.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 8.6, 8.7 e 9.6).

Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui intervalo
mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto e fechado,
entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, conforme a praxe adotada por este Tribunal.

O Decreto nº 10.024/2019 faculta o sigilo destes valores, entretanto, tendo em vista a
orientação do TCU de que, quando o valor estimado for critério de aceitabilidade da
proposta,  ele deve ser divulgado e ainda tendo em vista que ainda não se verificou
posicionamento do TCU sobre o tema após a edição do  referido Decreto, esta seção
divulgou os valores estimados para aquisição para avaliação discricionária de Vossa
Senhoria.

Foram complementadas as disposições referentes ao pagamento  e às sanções
administrativas.

Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 17/02/2020, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 17/02/2020, às 18:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0657884 e o código CRC 5C3DAAD7.

0010681-61.2019.6.02.8000 0657884v2

Informação 822 (0657884)         SEI 0010681-61.2019.6.02.8000 / pg. 90



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

 

DESPACHO

Maceió, 18 de fevereiro de 2020.
Tomo ciência e ratifico a Informação nº 822, da

SLC (0657884), contudo devolvo os autos àquela Unidade
para que renumere o item relativo à Qualificação Técnica, que
deverá constar com o mesmo destaque dos demais itens de
habilitação.

Promovido o ajuste, solicito a remessa do feito à
análise da AJ-DG.

Em paralelo, seguem os autos à COFIN, para
necessária reserva de crédito, considerando o valor estimado
para a contratação apontado pela SEIC (0653978).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/02/2020, às 13:57, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0657998 e o código CRC 131544DF.

0010681-61.2019.6.02.8000 0657998v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 18 de fevereiro de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0657998).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 18/02/2020, às 14:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0658320 e o código CRC 82BC3A57.

0010681-61.2019.6.02.8000 0658320v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002200  
  
  
  

PROCESSO Nº 0010681-61.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxx de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 
 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação de  serviços de fornecimento de 
lanches, tudo de acordo com requisição promovida pela Comissão de Planejamento das 
Eleições. 

 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO E DO PRAZO DE ENTREGA 
 

1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação dos serviços de 
fornecimento de lanches e materiais necessários ao seu consumo, bem como a 
preparação do local onde deverá ser servido, quando da realização das sessões plenárias 
do Tribunal durante o período eleitoral, de agosto a dezembro de 2020, inclusive sábados, 
domingos e feriados, se necessário, ressaltando-se, ainda, que o fornecimento de lanches 
será imprescindível no domingo em que ocorrerá as eleições, no 1º turno, e eventual 2º 
turno. 

 

1.2. Os lanches  deverão ser fornecidos sob demanda, observada a 
estimativa abaixo: 
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DESCRIÇÃO 

 

 
UNIDADE 

 
QUANTIDADE ESTIMADA 

DE LANCHES (A) 

 

Serviço de fornecimento 
de lanche para as sessões 

plenárias do Tribunal 

 
 

Lanche/Pessoa 

 

1.500 lanches 

(60 sessões x 

25 pessoas) 

 

 

1.3. Denomina-se “Lanche/Pessoa” a quantidade de alimento destinada 
ao consumo de uma pessoa, de forma que o preço deverá corresponder ao valor devido 
por pessoa em cada lanche. 

1.4. Os horários, bem como as datas e local para a prestação dos serviços 
serão definidos pela gestão contratual, devendo a contratada ser informada com, no 
máximo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, inclusive para ciência quanto aos 
itens que deverão ser servidos, de acordo com a diversidade prevista neste termo de 
referência. 

 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 

 

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

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

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

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

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

2006. 

2.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

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

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0658379)         SEI 0010681-61.2019.6.02.8000 / pg. 94



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

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

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

2.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

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

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49;  

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

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
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h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras 

de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

2.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

3.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

3.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

3.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

4.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  
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4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

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

4.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

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

4.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

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

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
5 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total dos serviços ofertados, considerando o fornecimento do 

quantitativo estimado de 1.500 (um mil e quinhentos) lanches; 

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

especificação constante no Anexo I;  

5.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
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5.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

5.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

 

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

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

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total  do serviço ofertado, 

considerando o fornecimento do quantitativo estimado de 1.500 (um mil e 

quinhentos) lanches. 

6.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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6.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

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

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

6.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

6.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

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

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

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

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

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

encerramento deste prazo. 

6.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

6.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

6.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 
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6.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

6.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances.  

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

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

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

6.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

6.22.1. no pais; 

6.22.2. por empresas brasileiras;  

6.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

6.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

6.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

7.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

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

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

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

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.3.1. O preço máximo total fixado para os serviços ora  licitados é de R$ 
34.275,00 (trinta e quatro mil e duzentos e setenta e cinco reais), que, de modo 
algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca 
de preços inferiores. 
 

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

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

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

7.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

7.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 
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somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

7.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

7.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, 

a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio 

eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, 

sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não 

aceitação da proposta. 

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

 

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

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

7.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
8 – DA HABILITAÇÃO. 

 

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 
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8.1.1. SICAF; 

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

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

8.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

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

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 

administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

8.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

8.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

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

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

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

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

8.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

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

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

8.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 
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8.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

8.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

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

habilitação: 

 

8.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 
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e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil 

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

8.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

8.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

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

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

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

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação 

de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei;  

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0658379)         SEI 0010681-61.2019.6.02.8000 / pg. 105



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

8.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

8.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

8.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

8.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

8.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

8.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

8.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim 
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sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

8.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

8.10.3.  Quanto à habilitação técnica: 
 
a) alvará sanitário, expedido pela Vigilância Sanitária Municipal do local de 
preparação e fornecimento dos lanches, comprovando boas condições de 
armazenagem e preparo do objeto licitado; 
 
b) pelo menos, 01 (um) atestado ou declaração de capacidade técnica, em 
nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
que comprove a prestação, em no mínimo 50% (cinquenta por cento), de 
serviços semelhantes ao objeto licitado. 

 

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

licitante será declarado vencedor. 

9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

9.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

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

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

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

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do serviço ofertado; 

d) conter o preço unitário e  total dos serviços ofertados. 

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 
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9.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, 

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

10 - DOS RECURSOS. 

 

10.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

10.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 
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11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 

11.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

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

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

11.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

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

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

12.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

12.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

13.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 22.13 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 

13.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

13.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 
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13.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

13.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

13.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

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

13.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

14 – DO REAJUSTE   
 

14.1. Os preços dos serviços licitados serão fixos e irreajustáveis. 

 
15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do 
objeto, valor, prazos de pagamento e de entrega em conformidade com o presente edital.  
 
15.2. A licitante vencedora deverá assinar o instrumento contratual, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, e receberá a Nota de 
Empenho respectiva, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
15.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento da Nota 
de Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste 
Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.3 ou recusar-se 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. 
. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
16.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada 
por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
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16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
 
17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

17.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 

17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação das seguintes sanções:  
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a) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em caso 
de: 

 
a.1) entrega parcial do objeto; 
 
a.2) entrega de produtos com especificação diversa ou de modo 
diverso do exigido no Termo de Referência (Anexo I); 
 
a.3)reiteração em atraso na entrega do objeto, após regularmente 
notificada, após 5 (cinco) reiterações. 

 
b) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor cumulada com rescisão 
contratual,  no caso de inexecução total do contrato, considerado quando 
decorridas 4 (quatro) horas de atraso, sem que a Contratada tenha 
iniciado a execução de qualquer das obrigações previstas no Termo de 
Referência), a incidir sobre o valor do contrato,  

c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato cumulada 
com rescisão contratual, no caso de fornecimento de alimentos 
deteriorados, com data de validade vencida ou contaminados; 

d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato cumulada 
com rescisão contratual, caso a Contratada não regularize a 
documentação entregue anexa à nota fiscal no prazo concedido pelo 
Contratante. 

 
17.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.6. 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. 
 
17.7. A licitante contratada, 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. 
 
17.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
17.9. Se a licitante contratada 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 descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
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17.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 
 
17.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
17.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

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

 
17.13. 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. 
 
17.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
18 - DO PAGAMENTO 
 
18.1.  O pagamento será efetuado, por meio de ordem bancária de crédito 
em conta corrente da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis após o atesto nota fiscal 
respectiva. 
 

18.1.1. O atesto ocorrerá em até 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento 
pela gestão ou fiscalização da contratação. 
 
18.1.2. A Nota Fiscal do serviço deverá informar quantos e quais os dias do 
fornecimento dos lanches. 

 
18.2.  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4.  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 
 
18.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da 
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de 2004, 
para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula 
acima. 
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18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante 
a aplicação da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
19 – DA DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA  
 
19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2020, relativos ao PTRES n° 167864 (Eleições 2020)- Natureza da Despesa n° 33.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. .São Obrigações do Contratante: 
 

a) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas 
obrigações especificadas; 

 

b) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para 
a execução do serviço; 

 

c) Comunicar à CONTRATADA, com antecedência mínima de 01 (um) dia, acerca 
da necessidade de fornecimento de lanches, do material necessário ao 
consumo dos mesmos, e preparação do ambiente onde serão servidos; 

 

d) Rejeitar, no todo ou em parte, produtos que a CONTRATADA entregar fora das 
especificações previstas no edital); 

 

e) Efetuar o pagamento à empresa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
após o atesto, nos preços e nas condições pactuadas, mediante apresentação 
da Nota Fiscal/Fatura. O atesto ocorrerá em até 02 (dois) dias úteis a partir do 
recebimento pela gestão ou fiscalização da contratação. 
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21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
21.1. São obrigações da Contratada: 
 

a)  executar os serviços atendendo às demandas descritas na planilha 
constante do item 2 do Termo de Referência; 
 
b) atender às solicitações realizadas  pelo gestor do contrato; 
 
c) indenizar os danos causados ao TRE ou a terceiros, decorrentes da prestação 
dos serviços em referência; 
 
d) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 
 
e) Manter um representante legal nesta Capital, a quem competirá receber 
todas as solicitações da CONTRATANTE relativas ao cumprimento do contrato; 
 
f) fornecer toda a estrutura necessária para a execução do serviço, como copos, 
garrafas térmicas, jarras, material de copa e cozinha, dentre outros; 
 
g) providenciar toda a arrumação do espaço onde ocorrerá o serviço, antes do 
evento; 
 
h) Proceder à entrega dos lanches e materiais nas condições mencionadas no 
Termo de Referência  e de acordo com as especificações e condições previstas 
no edital, em qualquer local indicado pelo CONTRATANTE, nesta capital. Caso 
seja verificada qualquer incompatibilidade ou irregularidade, o material deverá 
ser substituído, por conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo 50 
(cinquenta) minutos, não considerados como prorrogação do prazo da entrega, 
sob pena de glosa no pagamento e aplicação de penalidades. 
 
i) Remover, às suas expensas, o produto entregue em desacordo com o previsto 
no Termo de Referência; 
 
j) Assumir todos os ônus relativos ao pagamento de salários e encargos 
trabalhistas referentes a seus empregados, bem como os encargos judiciais ou 
extrajudiciais decorrentes da execução dos serviços objeto da avença, que tiver 
dado causa a terceiro(s) pela mesma contratada(a); 
 
k) Informar a CONTRATANTE o nome da pessoa designada para representá-la 
durante a vigência do contrato; 
 
l) Assumir responsabilidade pela execução do fornecimento de lanches, do 
material necessário ao seu consumo e preparação do local onde serão servidos, 
não podendo transferi-la a outrem sem autorização da CONTRATADA; 
 
m) Assumir total responsabilidade pelas despesas com os serviços, alimentos e 
materiais utilizados na preparação e consumo dos lanches, embalagens, 
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transporte e carga; 
 
n) Possuir veículo adequado para a entrega dos lanches na sede do TRE, que 
devem ser transportados em embalagens hermeticamente fechadas, em 
plástico resistente, com impressão das datas de fabricação e vencimento. 

  
 

22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

22.4.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

contratação. 

22.6.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

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

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.8.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

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

dias de expediente na Administração. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 
22.11. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
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primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
22.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
22.13.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
22.14. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.15. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.13, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
22.16. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Modelo de Contrato  

 
22.17. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, xx de xxxxx de 2020. 
 
 

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

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 
 

O presente termo de referência tem por objetivo definir e detalhar, na forma da 
Resolução TRE/AL nº 15.817/2017, a contratação dos serviços de fornecimento de 
lanches e materiais necessários ao seu consumo, bem como a preparação do local 
onde deverá ser servido, quando da realização das sessões plenárias do Tribunal 
durante o período eleitoral, de agosto a dezembro de 2020, inclusive sábados, 
domingos e feriados, se necessário, ressaltando-se, ainda, que o fornecimento de 
lanches será imprescindível no domingo em que ocorrerá as eleições, no 1º turno, e 
eventual 2º turno. 

 

1.1. O fornecimento de lanche será concedido aos servidores, membros e demais 
autoridades, nas sessões que se estenderem além do horário de funcionamento da 
Corte, em conformidade com a Resolução nº 15.817/2017. 

 

1.2. A aquisição deverá ser sob demanda, observada a estimativa no item 2. 

 

 
2. DA QUANTIDADE ESTIMADA 

 

 

 
DESCRIÇÃO 

 

 
UNIDADE 

 
QUANTIDADE 

ESTIMADA DE 

LANCHES (A) 

 

PREÇO 

UNITÁRIO DO 

LANCHE POR 

PESSOA (B) 

 

PREÇO 

TOTAL 

ESTIMADO 

(A x B) 

 

Serviço de fornecimento de 
lanche para as sessões 
plenárias do Tribunal 

 
 

Lanche/Pessoa 

 

60 sessões x 

25 pessoas = 

1.500 lanches 

  

 

 
2.1. A estimativa levou em conta a média de 12 (doze) sessões plenárias por mês 
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no período eleitoral, de agosto a dezembro de 2020, com a participação de 25 
pessoas. 

 

 
3. DA DESCRIÇÃO DO ITEM 

 

Fornecimento de 1.500 (mil e quinhentos) lanches conforme estimativa detalhada no 

item 2. 

 

Os horários, bem como as datas e local para a prestação dos serviços serão definidos pela gestão 

contratual, devendo a contratada ser informada com, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas de 

antecedência, inclusive para ciência quanto aos itens que deverão ser servidos, de acordo com a 

diversidade prevista neste termo de referência. 

 

Denomina-se “Lanche/Pessoa” a quantidade de alimento destinada ao consumo de 
uma pessoa, de forma que o preço deverá corresponder ao valor devido por pessoa 
em cada lanche. 

 

 
4. DA JUSTIFICATIVA 

 

A contratação pretendida atende ao estabelecido na Res. TRE/AL nº 15.817/2017, a 
qual dispõe sobre a concessão de lanches, em caráter excepcional, aos servidores, 
membros e outros possíveis participantes das sessões e eventos deste Regional, 
compatíveis com os objetivos institucionais do Tribunal e por este promovidos. 

 

 
5. DA PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Em se tratando da prestação de serviço continuado, os lanches serão fornecidos nos 
dias em que as sessões do Tribunal Pleno se realizarem, devendo o calendário das 
sessões ser encaminhado à CONTRATADA assim que for aprovado pelo órgão. 

 

 
6. DOS REQUISITOS 
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MANUSEIO E PREPARO DOS ALIMENTOS 

 

 

Os meios de transporte do alimento preparado devem ser higienizados, sendo 
adotadas medidas a fim de garantir a ausência de vetores e pragas urbanas. Os 
veículos devem ser dotados de cobertura para proteção de carga, não devendo 
transportar outras cargas que comprometam a qualidade higiênico-sanitária do 
alimento preparado, conforme RDC nº 216/2004, da ANVISA. 

 

Em todo o serviço deverão ser atendidas as Boas Práticas de Fabricação de 
Alimentos, de acordo com a RDC Nº 216/2004, da ANVISA, além de técnicas 
corretas de culinária e higiene, mantendo-se os alimentos saudáveis e adequadamente 
temperados, respeitando as características próprias de cada ingrediente, assim como 
os diferentes fatores de modificação – físico, químico e biológico – no sentido de 
assegurar a preservação dos nutrientes. 

 

Os alimentos preparados para determinado evento deverão ser consumidos 
naquele período e, no caso de eventual excedente, caberá ao CONTRATANTE 
determinar a sua destinação. 

 

Qualquer tipo de alimento anteriormente preparado pela CONTRATADA não poderá 
ser reutilizado no preparo de outros lanches e congêneres. 

 

 

 

DOS ALIMENTOS 

 

 

Os alimentos deverão ser servidos de forma correspondente ao número de 
participantes, ou seja, em quantidade suficiente, que não seja excessiva nem 
tampouco denote escassez, durante toda a realização do evento. 

 

Quanto ao sabor dos pratos, estes não deverão ser excessivamente temperados, nem 

insossos. 
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Os alimentos utilizados devem ser, prioritariamente, frescos e naturais, evitando-se, 
sempre que possível, os enlatados, corantes, aromatizantes químicos e sabores 
artificiais. 

 

 

 

DA ORGANIZAÇÃO DAS MESAS 

 

 

Manter as mesas impecavelmente dispostas, com toalhas bem passadas e com pratos, 
copos, xícaras, talheres, garrafas térmicas, jarros, bandejas, dentre outros, 
perfeitamente limpos. 

 

As bebidas servidas em jarras ou garrafas térmicas deverão ser identificadas 
com adesivo ou plaqueta contendo seu nome impresso em papel branco, 
posicionado à sua frente, na mesa. 

 

 

 

DOS MATERIAIS E UTENSÍLIOS 

 

 

Os apetrechos em metal, tais como talheres de mesa e de serviço, bandejas, baixelas, 
travessas, bules, açucareiros e porta-adoçantes, dentre outros, deverão ser em “inox”, 
modelo liso, sem ornamentos excessivos. 

 

As jarras para sucos deverão ser em vidro fino, transparente, incolor e liso, 
ou inox, sem ornamentos excessivos. 

 

Os copos de mesa deverão ser em vidro fino, incolor e liso, sem ornamentos 

excessivos. 

 

As louças, tais como: pratos, xícaras de chá, pires etc, deverão ser em 
porcelana branca, fina, lisa, sem ornamentos excessivos. 
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As toalhas de mesa deverão ser em brocado discreto e as sobretoalhas deverão ser 
lisas, na cor branca ou em tons pastéis, sem quaisquer desenhos ou estampas. 

 

Os guardanapos de papel deverão ser brancos e de folha dupla. 

 

A empresa deverá fornecer um número suficiente de mesas para a perfeita realização 

dos serviços. 

 

 

 

DOS SERVIÇOS E CARDÁPIOS 

 

 
Serviços de preparação, montagem e distribuição. 

 

A CONTRATADA deverá fornecer os seguintes itens com os lanches: Açúcar em 
sachê; adoçante líquido ou em sachê (sucralose e não aspartame) e balde com gelo 
(para as bebidas). 

 

Relacionam-se abaixo os itens do cardápio por evento : 

 

1. Água de côco-anão natural; 
 

2. Café e chás 
 

Sucos (três sabores); 

3. Refrigerante (03 sabores, tipo Guaraná Antárctica, Coca-Cola e Sprite ou Soda 
Limonada, ou de qualidade similar); 

 

4. Refrigerante dietético (03 sabores, tipo Guaraná Antárctica, Coca-Cola e Sprite 
ou Soda Limonada, ou de qualidade similar); 

 

5. Sanduíche natural de pão integral; 
 

6. Mini-sanduíches com recheio de frios e queijo; 
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7. Salgados: petit-four, pão de queijo, pão salada russa, croissants (queijo, misto e 
frango), tortas (frango, camarão ou palmito), quiches, torradas com patês, frios; 

 

8. Bolos (laranja, baunilha, inglês, de rolo ou massa puba, três tipos por evento) ou 

similar e tortas; 
 

9. Salada de frutas frescas; 
 

10. Oferecer um percentual de 20% (vinte por cento) dos lanches, dentre os 
itens do cardápio, para os intolerantes a glúten e lactose. 

 

 
7. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

7.1. Qualquer comprovação de falta de higiene, tanto no preparo ou após fornecidos 
os lanches, obrigará a CONTRATADA a substituir as quantidades fornecidas, 
arcando com os respectivos custos, independente das penalidades legalmente 
previstas. 

 

7.2. Todos os produtos utilizados devem estar conforme as especificações 
constantes do item 6, podendo a CONTRATANTE recusar-se a recebê-los caso 
estejam fora dos padrões especificados, mesmo que a verificação somente tenha se 
tornado possível no decorrer da utilização. Neste caso, os produtos ficarão à 
disposição da CONTRATADA para recolhimento e não serão pagos. 

 

7.3. Os lanches e materiais necessários ao consumo devem ser entregues no prazo 
previamente informado pelo TRE, sendo considerado como recusa formal a falta de 
entrega dos mesmos no prazo estabelecido, salvo caso fortuito ou força maior, 
comprovados pela CONTRATADA. 

 

7.4. O recebimento dos lanches e materiais necessários ao seu consumo 
será feito por representante designado pelo TRE, que acompanhará a 
preparação do local onde serão servidos. 

 

 
8. DAS OBRIGAÇÕES 

 

8.1. DA CONTRATADA 
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Além daquelas determinadas por Leis, Decretos, Regulamentos e demais normas 
legais pertinentes, também se incluem nas obrigações da CONTRATADA o 
seguinte: 

 

8.1.1. A execução dos serviços deverá atender às demandas descritas na planilha 

constante do item 2; 
 

8.1.2. Os serviços serão formalmente solicitados à CONTRATADA, pelo gestor do 

contrato; 
 

8.1.3. A CONTRATADA se obriga à indenização por danos causados ao TRE ou a 
terceiros, decorrentes da prestação dos serviços em referência; 

 

8.1.4. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

 

8.1.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia 
anuência do TER; 

 

8.1.6. Manter um representante legal nesta Capital, a quem competirá receber 
todas as solicitações da CONTRATANTE relativas ao cumprimento do 
contrato. 

 

8.1.7. A CONTRATADA deverá fornecer toda a estrutura necessária para a 
execução do serviço, como copos, garrafas térmicas, jarras, material de copa e 
cozinha, dentre outros. 

 

8.1.8. A CONTRATADA, antes do evento, deverá providenciar toda a arrumação do 
espaço onde ocorrerá o serviço. 

 

8.1.9. Proceder à entrega dos lanches e materiais nas condições mencionadas neste 
Termo e de acordo com as especificações e condições previstas no edital, em qualquer 
local indicado pelo CONTRATANTE, nesta capital. Caso seja verificada qualquer 
incompatibilidade ou irregularidade, o material deverá ser substituído, por conta e 
ônus da CONTRATADA, em no máximo 50 (cinquenta) minutos, não considerados 
como prorrogação do prazo da entrega, sob pena de glosa no pagamento e aplicação 
de penalidades. 

8.1.10. Remover, às suas expensas, o produto entregue em desacordo com o item 2. 
 

8.1.11. Assumir todos os ônus relativos ao pagamento de salários e encargos 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0658379)         SEI 0010681-61.2019.6.02.8000 / pg. 124



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

trabalhistas referentes a seus empregados, bem como os encargos judiciais ou 
extrajudiciais decorrentes da execução dos serviços objeto da avença, que tiver 
dado causa a terceiro(s) pela mesma contratada(a). 

 

8.1.12. Informar a CONTRATANTE o nome da pessoa designada para representá-
la durante a vigência do contrato. 

 

8.1.13. Assumir responsabilidade pela execução do fornecimento de lanches, do 
material necessário ao seu consumo e preparação do local onde serão servidos, não 
podendo transferi-la a outrem sem autorização da CONTRATADA. 

 

8.1.14. Assumir total responsabilidade pelas despesas com os serviços, alimentos 
e materiais utilizados na preparação e consumo dos lanches, embalagens, 
transporte e carga. 

 

8.1.15. Possuir veículo adequado para a entrega dos lanches na sede do TRE, que 
devem ser transportados em embalagens hermeticamente fechadas, em plástico 
resistente, com impressão das datas de fabricação e vencimento. 

 

8.1.16. Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em caso de: 
 

a) entrega parcial do objeto; 
 

b) entrega de produtos com especificação diversa ou de modo diverso do exigido neste 

Termo de Referência; 
 

c) reiteração em atraso na entrega do objeto, após regularmente notificada, após 5 

(cinco) reiterações. 

 

 
8.2 DA CONTRATANTE 

 

8.2.1. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas 

obrigações especificadas. 
 

8.2.2. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a 

execução do serviço. 
 

8.2.3. Comunicar à CONTRATADA, com antecedência mínima de 01 (um) dia, 
acerca da necessidade de fornecimento de lanches, do material necessário ao 
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consumo dos mesmos, e preparação do ambiente onde serão servidos. 
 

8.2.4. Rejeitar, no todo ou em parte, produtos que a CONTRATADA entregar 
fora das especificações previstas no edital. 

 

8.2.5. Efetuar o pagamento à empresa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
após o atesto, nos preços e nas condições pactuadas, mediante apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura. O atesto ocorrerá em até 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento 
pela gestão ou fiscalização da contratação. 

 

 
9. DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA E DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

9.1. A licitante deverá apresentar, junto com a sua proposta, alvará sanitário, 
expedido pela Vigilância Sanitária Municipal do local de preparação e 
fornecimento dos lanches, comprovando boas condições de armazenagem e 
preparo do objeto licitado; 

 

9.2. Será solicitada pelo Pregoeiro, via sistema, da empresa que oferecer o menor 
preço, a apresentação de, pelo menos, 01 (um) atestado ou declaração de capacidade 
técnica, em nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove a prestação, em no mínimo 50% (cinquenta por cento), de 
serviços semelhantes ao objeto deste Termo de Referência. 

 

 
10. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 

10.1. Decorridas 04 (quatro) horas de atraso sem que a CONTRATADA tenha 
iniciado a execução de qualquer das obrigações previstas neste Termo de 
Referência, estará caracterizada a inexecução total do contrato, ensejando sua 
rescisão e aplicação de multa no valor de 30% (trinta por cento) do contrato. 

 

10.2. O fornecimento de alimentos deteriorados, com data de validade vencida ou 
contaminados resultará na rescisão contratual cumulada com 20% (vinte por cento) 
sobre o valor do contrato. 

 

10.3. A multa poderá ser descontada dos pagamentos devidos pelo TRE/AL ou, 
quando for o caso, cobrada judicialmente. 
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10.4. As penalidades serão registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, a 
CONTRATADA deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das 
demais cominações legais. 

 

10.5. A CONTRATADA será apenada com rescisão contratual e multa de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato, caso não regularize a documentação 
entregue anexa à nota fiscal no prazo concedido pela CONTRATANTE. 

 

10.6. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, será assegurado à contratada o 
contraditório e a ampla defesa e observado o devido processo legal. 

 

 
11. DA VIGÊNCIA 

 

A vigência da contratação dos serviços ora descritos se dará no período de 1º de 
agosto a 31 de dezembro de 2020, podendo se encerrar antes, no interesse do 
CONTRATANTE, desde que a CONTRATADA seja comunicada com antecedência 
de pelo menos 48 horas. 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS, Servidora 

Requisitada, em 20/01/2020, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 
Pregão Eletrônico nº xx/2020  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
 

Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim   (  ) Não
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ANEXO III 

 
MINUTA  

 
CONTRATO Nº XX/2020 

Processo nº 0010681-61.2019.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
Contrato de prestação de serviços que 
celebram entre si a União, através do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e a 
empresa XXXX. 

 
 Pelo presente instrumento de contrato, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DE ALAGOAS, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377- Farol, 
CEP: 657051-090, inscrito no CNPJ sob n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, 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, residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa XXXX, com sede à XXXX, 
CEP: XXX, e-mail: XXX, Fone: XXX, nesta capital, inscrita no CNPJ sob o n° XXXX, daqui por 
diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXX, resolvem estipular o 
presente contrato de prestação de serviços, com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no 
Decreto nº 10.024/2019 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/93, combinada com as demais 
normas de direito aplicáveis à espécie e no que consta no processo administrativo nº 
0010681-61.2019.6.02.8000, celebrado na modalidade de Pregão Eletrônico nº xx/2020, 
mediante as cláusulas e condições que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
 A presente contratação será regida pelas cláusulas previstas neste 
instrumento, pelas normas da Lei Nacional n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se ao ajuste, ainda, os preceitos de direito público e, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 
privado. Aplica-se, ainda, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: Informações 
gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

 
  Este contrato tem por objeto a prestação serviços de fornecimento de 
lanches e materiais necessários ao seu consumo, bem como a preparação do local 
onde deverá ser servido, quando da realização das sessões plenárias do Tribunal durante o 
período eleitoral, de agosto a dezembro de 2020, inclusive sábados, domingos e feriados, 
se necessário, ressaltando-se, ainda, que o fornecimento de lanches será imprescindível no 
domingo em que ocorrerá as eleições, no 1º turno e eventual 2º turno. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecimento de lanche será concedido aos servidores, membros 
e demais autoridades, nas sessões que se estenderem além do horário de funcionamento 
da Corte, em conformidade com a Resolução nº 15.817/2017. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES 
 
      A CONTRATADA deverá fornecer lanche, conforme a necessidade do 
CONTRATANTE, por dia de sessão, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os horários, bem como as datas e locais para a prestação dos 
serviços serão definidos pela gestão contratual, com antecedência mínima de 24h (vinte e 
quatro horas). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  São estimadas  a realização de 12 (doze) sessões plenárias por 
mês no período eleitoral, de agosto a dezembro de 2020, com a participação de 25 pessoas. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO 

 
    O valor total estimado do contrato é de R$ XX (XXXX), sendo que o 
valor unitário do lanche por dia por pessoa é de R$ XX (XXXX), conforme a proposta da 
CONTRATADA (evento SEI nº XXXX). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução deste 
contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
    Os valores pactuados serão fixos e irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São Obrigações do Contratante: 

 
a) a) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir 

suas obrigações especificadas; 
 

b) b) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências 
para a execução do serviço; 
 

c) c) Comunicar à CONTRATADA, com antecedência mínima de 01 (um) dia, 
acerca da necessidade de fornecimento de lanches, do material necessário ao 
consumo dos mesmos, e preparação do ambiente onde serão servidos; 

 
d) Rejeitar, no todo ou em parte, produtos que a CONTRATADA entregar fora das 

especificações previstas no edital); 
 

e) Efetuar o pagamento à empresa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
após o atesto, nos preços e nas condições pactuadas, mediante apresentação 
da Nota Fiscal/Fatura. O atesto ocorrerá em até 02 (dois) dias úteis a partir do 
recebimento pela gestão ou fiscalização da contratação. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

 São obrigações da Contratada: 

 
a) executar os serviços atendendo às demandas descritas na planilha 
constante do item 2 do Termo de Referência; 
 
b) atender às solicitações realizadas  pelo gestor do contrato; 
 
c) indenizar os danos causados ao TRE ou a terceiros, decorrentes da prestação 
dos serviços em referência; 
 
d) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
 
e) Manter um representante legal nesta Capital, a quem competirá receber 
todas as solicitações da CONTRATANTE relativas ao cumprimento do contrato; 
 
f) fornecer toda a estrutura necessária para a execução do serviço, como 
copos, garrafas térmicas, jarras, material de copa e cozinha, dentre outros; 
 
g) providenciar toda a arrumação do espaço onde ocorrerá o serviço, antes do 
evento; 
 
h) Proceder à entrega dos lanches e materiais nas condições mencionadas no 
Termo de Referência  e de acordo com as especificações e condições previstas 
no edital, em qualquer local indicado pelo CONTRATANTE, nesta capital. Caso 
seja verificada qualquer incompatibilidade ou irregularidade, o material deverá 
ser substituído, por conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo 50 
(cinquenta) minutos, não considerados como prorrogação do prazo da entrega, 
sob pena de glosa no pagamento e aplicação de penalidades. 
 
i) Remover, às suas expensas, o produto entregue em desacordo com o 
previsto no Termo de Referência; 
 
j) Assumir todos os ônus relativos ao pagamento de salários e encargos 
trabalhistas referentes a seus empregados, bem como os encargos judiciais ou 
extrajudiciais decorrentes da execução dos serviços objeto da avença, que 
tiver dado causa a terceiro(s) pela mesma contratada(a); 
 
k) Informar a CONTRATANTE o nome da pessoa designada para representá-la 
durante a vigência do contrato; 
 
l) Assumir responsabilidade pela execução do fornecimento de lanches, do 
material necessário ao seu consumo e preparação do local onde serão servidos, 
não podendo transferi-la a outrem sem autorização da CONTRATADA; 
 
m) Assumir total responsabilidade pelas despesas com os serviços, alimentos e 
materiais utilizados na preparação e consumo dos lanches, embalagens, 
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transporte e carga; 
 
n) Possuir veículo adequado para a entrega dos lanches na sede do TRE, que 
devem ser transportados em embalagens hermeticamente fechadas, em 
plástico resistente, com impressão das datas de fabricação e vencimento. 

 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
 

 Deverá a Contratada observar, também, o seguinte: 
 

a) É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de 
Pessoal do Contratante durante a vigência do contrato;  

 
b) É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste 
contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do contratante;  

 
c) É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a contratação de 
empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros ou 
parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 
cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada 
pelo art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ. 

 
CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
      Caberá à contratada executar diretamente os serviços contratados, 
assumindo total responsabilidade, não podendo transferi-la sem autorização da contratada. 

 
CLÁUSULA DEZ – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 
     Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável 
pela execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de 
qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e 
completa fiscalização sobre os serviços através de seu(s) servidor(es) nomeado(s). 
 
CLÁUSULA ONZE - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

A atestação da fatura da execução dos serviços objeto deste contrato caberá 
ao Gestor do Contrato designado para esse fim. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA DESPESA 
 

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos orçamentários a serem aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
em 2020, consignados no PTRES no 167850  (Eleições 2020), Elemento de Despesa n° 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissados pela Nota de 
Empenho nº xx, de xxx de xxxxx de 2018, no valor de R$ xxxxxxx. 
 
CLÁUSULA TREZE – DO PAGAMENTO 
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 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em 05 (cinco) dias úteis, após o atesto da nota fiscal respectiva. O Atesto 
ocorrerá em até 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento pela gestão ou fiscalização da 
contratação. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Nota Fiscal do serviço deverá informar quantos e quais os dias do 
fornecimento dos lanches. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O CONTRATANTE, por ocasião do pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
de serviços o documento que comprove a opção, para que não incidam retenções 
indevidas. 
 
PARÁGRAFO SEXTO – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a 
taxa de atualização financeira devida pelo contratante, entre a data acima referida e a 
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula: 
 
                             EM = I x N x VP 
                             Onde: 
                             EM = Encargos moratórios; 

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

                             VP = Valor da parcela a ser paga. 
                             I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 
 
                             I = (TX/100)                I = (6/100)            I = 0,0001644 
                                365                            365 
                             TX = Percentual da taxa anual = 6/%.  
 
CLÁUSULA QUATORZE – DA VIGÊNCIA 
 

O presente contrato terá vigência a partir da data da sua assinatura e término 
no dia 31 de dezembro de 2020. 
 

CLÁUSULA QUINZE – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 
 

No interesse da Administração do contratante, o valor inicial dos serviços 
objeto deste contrato, poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento), conforme o disposto no art. 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições 
licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 
estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as 
partes contratantes. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
 

O presente contrato poderá ser alterado, nos termos previstos no art. 65 da 
Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse do contratante, com a apresentação das devidas 
justificativas, nos seguintes casos: 
 

a) unilateralmente pelo contratante: 
 

a.1) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 
adequação técnica aos seus objetivos; e  
 
a.2) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no 
art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DEZESSETE - DAS  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
  Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, 
o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar 
e contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação das seguintes sanções:  
 

a) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em caso de: 
 

a.1) entrega parcial do objeto; 
 
a.2) entrega de produtos com especificação diversa ou de modo diverso 
do exigido no Termo de Referência (Anexo I); 
 
a.3)reiteração em atraso na entrega do objeto, após regularmente 
notificada, após 5 (cinco) reiterações. 

 
b) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor cumulada com rescisão 
contratual,  no caso de inexecução total do contrato, considerado quando 
decorridas 4 (quatro) horas de atraso, sem que a Contratada tenha iniciado a 
execução de qualquer das obrigações previstas no Termo de Referência), a 
incidir sobre o valor do contrato,  

c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato cumulada 
com rescisão contratual, no caso de fornecimento de alimentos deteriorados, 
com data de validade vencida ou contaminados; 

d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato cumulada 
com rescisão contratual, caso a Contratada não regularize a documentação 
entregue anexa à nota fiscal no prazo concedido pelo Contratante. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - 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. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - A contratada, 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 SÉTIMO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
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PARÁGRAFO OITAVO - Se a contratada 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 descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio 
por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO NONO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 
 
PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO ONZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO DOZE - 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 TREZE - 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. 
 
PARÁGRAFO CATORZE - 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 DEZOITO - DA RESCISÃO 
 

 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, 
conforme disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, notificando-
se a Contratada; 
 
b) amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 
Administração do Contratante; 
 
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
CLÁUSULA DEZENOVE - DA VINCULAÇÃO DESTE AJUSTE AO ATO CONVOCATÓRIO E À 
PROPOSTA DE PREÇO DA CONTRATADA 

 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0658379)         SEI 0010681-61.2019.6.02.8000 / pg. 136



 

 
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
 

 

  

 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao ato convocatório 
referente ao Pregão nº XX/2020, bem como à proposta comercial da Contratada, inserta no 
processo SEI n° 0010681-61.2019.6.02.8000, que passa a fazer parte integrante do referido 
contrato, independente de transcrição. 
 
CLÁUSULA VINTE - 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 VINTE E UM – DO FORO 

  
As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Justiça Federal em 
Maceió, Seção Judiciária de Alagoas, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.  
 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, 
são assinadas pelos representantes das partes contratante e contratada. 
 
                                         Maceió/AL, em XX de XXXX de 2020. 
 

 
Pelo TRE/AL  

 
      Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

 
 
 

Pela Empresa               
Representante da empresa 
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DESPACHO

Maceió, 18 de fevereiro de 2020.
À AJ-DG,
conforme despacho da SAD.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 18/02/2020, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0658382 e o código CRC A9B13614.

0010681-61.2019.6.02.8000 0658382v1
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO

  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-
EMPENHO)__________________
  19/02/20  14:21                                      USUARIO : QUINTELA       
  DATA EMISSAO    : 19Fev20                            NUMERO  : 2020PE000040   
  DATA LIMITE     : 31Jul20                                                     
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  FAVORECIDO      :                                                             
  TAXA CAMBIAL    :                                                             
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       
  UA SAD/PRES. RESERVA PARA CONTRATAçãO DE FORNECIMENTO DE
ALIMENTAçãO PARA ATEN
  DER AS SEçõES PLENáRIAS DURANTE AS ELEIçõES DE 2020.                          
  SEI 0010681-61.2019.6.02.8000                                                 
                                                                                
  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R
  401081  1 167864  0100000000 339039 070286 FUN ALIMEN1               27.420,00
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
  LANCADO POR : 36514101534 - QUINTELA             UG : 070011   19Fev20   14:17
  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
                                                                               
 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 19/02/2020, às 14:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0659000 e o código CRC 354E1C4A.
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2020PE000040(0659000).

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 21/02/2020, às 11:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0659001 e o código CRC F923A956.
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PROCESSO : 0010681-61.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Comissão Permanente de Planejamento de Eleições.
ASSUNTO : FASE INTERNA - ANÁLISE DE MINUTA - PREGÃO ELETRÔNICO - FORNECIMENTO DE LANCHES

 

Parecer nº 289 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO 

 

Trata-se de análise da minuta de edital de licitação
(0658379)  na modalidade pregão, na forma eletrônica,
visando à contratação  de serviços de fornecimento de
lanches,  tudo de acordo c o m requisição promovida pela
Comissão de Planejamento das Eleições.

 
2.  DA RESOLUÇÃO TRE/AL Nº 15.817/2017

 
   Registre-se que, neste Regional, o tema de

concessão de lanches a servidores está previsto no art. 3º, da
Res. TRE-AL nº 15.817/2017, litteris: 

 

RESOLUÇÃO TRE/AL Nº 15.817
(21/06/2017)
Dispõe sobre a concessão de lanches,
em caráter excepcional, aos servidores,
membros e outros possíveis participantes
das sessões deste Regional, bem como
de eventos de capacitação
promovidos pelo Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, no exercício das suas
atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a portaria DG n. 638,
do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe
sobre o fornecimento de lanche em
eventos de capacitação;
CONSIDERANDO a Resolução TSE n.
20.262, de 1º.07.1998, que dispõe sobre a
concessão de lanches aos ministros e
servidores que, em caráter excepcional,
permaneçam após as 20 horas no
Tribunal Superior Eleitoral; e
CONSIDERANDO o entendimento do
Tribunal de Contas da União (Acórdão
1730/2010 - Plenário), que aponta para a
legalidade das despesas com o
fornecimento de lanches e congêneres em
eventos de capacitação, desde que
tenham vinculação direta e concreta com
os objetivos institucionais da entidade;
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a Secretaria deste
Tribunal Regional Eleitoral a realizar
despesas com alimentação, na forma
estabelecida por esta Resolução.
Art. 2º A alimentação será concedida aos
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servidores, membros e demais
autoridades que participarem de sessões
judiciais e administrativas, quando estas
se estenderem além do horário de
funcionamento desta Corte. Parágrafo
único. O Diretor-Geral baixará ato fixando
critérios objetivos que determinem a
necessidade e forma de fornecimento da
alimentação.  
Art. 3º Poderão ser fornecidos
lanches nos intervalos de cursos,
palestras, seminários, congressos e
reuniões, com duração igual ou
superior a três horas, quando forem
compatíveis com os objetivos
institucionais do Tribunal e forem
realizados pelo TRE/AL.
Parágrafo único. A Secretaria de Gestão
de Pessoas ou a Escola Judiciária
Eleitoral de Alagoas fiscalizará e
acompanhará a disponibilização dos
lanches.
Art. 4º Considera-se lanche o
fornecimento de frutas, sanduíches,
bolos, frios, café, sucos, refrigerantes e
outros similares.
Art. 5º A Secretaria de Administração
adotará as providências necessárias à
contratação de empresas, observadas
obrigatoriamente as normas que
regulamentam o processo licitatório.
Art. 6º A Coordenadoria de Controle
Interno fiscalizará o cumprimento das
disposições contidas nesta Resolução.
Art. 7º Os casos omissos ou excepcionais
serão resolvidos pelo Presidente do
Tribunal.
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na
data da sua publicação.
Art. 9º Revoga-se a Resolução TRE/AL nº
15.317/2012, de 18 de julho de 2012."
 

3. DO PROCEDIMENTO

 

Por intermédio do Memorando exordial (0635230),
a Assistente IV - Gab. da Presidência, tendo sido  designada
para atuar como gestora do contrato de concessão de
alimentação aos membros, autoridades e servidores
participantes das sessões deste Tribunal, no período eleitoral
de 2020, conforme Portaria Presidência nº 373/2019, de
26/09/2019, publicada no Diário Eletrônico da Justiça
Eleitoral de Alagoas - DEJEAL, em 27/09/2019, às fls. 4, 5 e 6,
e nos termos da Res. TRE-AL nº 15.817/2017, encaminho o
Termo de Referência (0645638) para apreciação da Comissão
de Planejamento das Eleições, que o aprovou, conforme
consta do evento  SEi  0650662.

Com vista dos autos, a Seção de Instrução de
Contratações - SEIC (0653978) utilizou-se das propostas
válidas do Processo SEI 0008362-23.2019.6.02.8000, que tem
objeto idêntico,  chegando à Planilha de Preços OS 02/2010,
evento 0612211, cujo valor unitário foi de R$ 22,85 e valor
global de R$ 34.275,00 (trinta e quatro mil duzentos e setenta
e cinco reais).  Aquela unidade encerrou por sugerir a
realização de licitação na modalidade Pregão Eletrônico, com
fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto
nº  10.024/2019, com participação exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno porte.
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Ato contínuo, foram os autos encaminhados à SLC,
que elaborou a minuta de edital de licitação (0658379), na
modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço,
objetivando a contratação de serviços de fornecimento de
lanches, tu do d e acordo c o m requisição promovida pela
Comissão de Planejamento das Eleições.

A reserva de crédito foi efetuada pela COFIN e
juntada no evento 0659000, num total de R$ 27.420,00 (vinte
e sete mil quatrocentos e vinte reais), portanto num valor a
menor que o orçado pela SEIC.

Esse é o resumo dos fatos contidos nos autos.
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, passamos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.

 

4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 

Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,
na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da
antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."
 

Dessa forma, sendo os serviços em
foco  catalogados como serviços comuns,  tem-se que os
objetos da presente licitação podem ser adquiridos via
pregão, registrando-se, ainda, que todos os atos da fase
interna ou preparatória, previstos no art. 3º da Lei n.º
10.520/02 c/c o art. 14 do Decreto nº 12.024/2019 foram
devidamente observados.

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 12.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
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da licitação.
Nota-se, ainda, que as exigências quanto à

habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 12.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

Da mesma forma, encontram-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a exclusividade de
participação para microempresas e empresas de pequeno
porte, na forma da legislação de regência. 

 
5. 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,
o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da
classificação funcional programática, os direitos e as
obrigações das partes, a vigência, as sanções cabíveis e os
valores das multas, os casos de rescisão, o reconhecimento
dos direitos da Administração, em caso de rescisão
administrativa prevista no art. 78 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. 

 
6. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 

Segue lista de verificação, exigida no Anexo I
da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 226/2018, que
regulamentou a obrigatoriedade do uso de listas de
verificação dos procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
 
ANEXO I -  Atos administrativos e documentos necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na modalidade
pregão, no formato eletrônico.

ItemQuestionário
Sim Não

N/A
Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 

1

Foi autuado processo administrativo específico para a aquisição
pretendida?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93
SIM  

2 A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações?  Esclarecer

TERMO DE REFERÊNCIA

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

0645638

 

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

5 O Termo de Referência contém justificativa para enquadramento
do objeto como bem e/ou serviço comum? SIM  
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6 O Termo de Referência contém justificativa para utilização do
Pregão Presencial em detrimento do Eletrônico? N/A  

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

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

9 O Termo de Referência contém justificativa para o agrupamento
de itens? N/A

10 O Termo de Referência contém justificativa para a exigência de
atestados de capacidade técnica?  Esclarecer

11
A exigência da capacitação técnico-profissional limita-se às
parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo do
objeto de licitação, sem exigência de quantidades mínimas?

SIM  

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

13
As quantidades mínimas exigidas para comprovação da
capacitação técnico operacional estão devidamente justificadas
em face da natureza e da complexidade do objeto? Foram
fixadas em percentuais razoáveis e justificados?

 Esclarecer

14
O Termo de Referência contém justificativa para a necessidade
de apresentação de atestados independentes para cada
capacitação técnica a ser comprovada?

N/A  

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

16
O Termo de Referência contém justificativa para as limitações de
tempo, época e/ou de locais específicos para atestados de
capacidade técnica?

N/A  

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

18
O Termo de Referência contém justificativa para contratação de
serviços mediante alocação de postos de trabalho (mão de obra
residente)?

N/A  

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Pregões eletrônicos em geral Página 1 | 4

19
O Termo de Referência contempla levantamento de mercado
com análise de outras soluções de contratação do serviço?

Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015
N/A  

20
O Termo de Referência contém justificativa para as exigências
de propriedade, posse e ou localização de instalações,
máquinas e/ou equipamentos?

N/A  

21
O Termo de Referência abstém-se de especificações técnicas
irrelevantes, excessivas e ou desnecessárias, que possam ser
causa de aumento dos custos da futura contratação?

SIM  

22 O Termo de Referência contempla requisitos de
sustentabilidade?  Esclarecer

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente? SIM 0650662

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0653978

25
Os atos correlatos à pesquisa de preços foram produzidos de
acordo com a legislação de regência e estão devidamente
demonstrados e justificados no processo administrativo?

SIM Aproveitados
de outro PA
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26 Foi produzida planilha comparativa com os preços
encontrados? SIM

Aproveitada

 

0653975

27
A Seção de Compras analisou os preços encontrados na
pesquisa ou submeteu ao exame da unidade demandante,
conforme o caso?

SIM  

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta, na forma do art. 34
da Lei n. 11.488/2007 e desde que o objeto da contratação não implique em
vínculo empregatício entre o obreiro e a contratada)

28
A minuta do edital contém previsão de participação exclusiva de
microempresas, empresas de pequeno porte e sociedade
cooperativa, em face do valor estimado para o item da
contratação?

SIM 0658379

29
Os autos contém justificativa para o afastamento da
exclusividade prevista para microempresas e empresas de
pequeno porte e Sociedade Cooperativa?

N/A  

30
A minuta do edital contém previsão de direito de preferência e
de saneamento às entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e
Sociedade Cooperativa), limitado, no caso de empate, às
propostas superiores em até 5% do menor preço cotado?

N/A  

31

A minuta do edital contém previsão de cota reservada às
entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), observada a divisibilidade dos bens a serem
adquiridos e o limite máximo de 25%, relativamente ao objeto
da contratação?

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

N/A  

32
A minuta do edital contém disciplina para a hipótese de
desenquadramento da situação de entidade preferencial em
razão do valor da contratação (caso previsto o tratamento
favorecido e diferenciado)?

NÃO  

Competitividade

33
Os autos do processo administrativo estão instruídos com
justificativas adequadas e razoáveis para todas as exigências
que tenham potencial para reduzir o universo de fornecedores
interessados em participar da licitação?

SIM  

34
A minuta do edital contempla anexos com orçamento detalhado
em planilhas que expressem a composição de todos os custos
unitários afetos aos bens/serviços que serão adquiridos?

N/A  

35
A minuta do edital contém anexos com planilhas que refletem
todos os direitos trabalhistas previstos em legislação especial
(inclusive em Acordos e em Convenções Coletivas de Trabalho).

N/A  

36
A minuta do edital contém definição da forma de apresentação
de lances, dos critérios de julgamento, classificação e aceitação
das propostas?

SIM  

37 As exigências de habilitação jurídica contidas na minuta do edital
estão de acordo com a legislação? SIM  

38 As exigências relativas à regularidade fiscal e trabalhista
contidas na minuta do edital estão de acordo com a legislação? SIM  

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

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

41 A minuta de edital contém critério objetivo para avaliar a
exequibilidade das propostas? NÃO  

42 A minuta de edital se abstém de definir de forma genérica SIM  
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42 penalidades aplicáveis na fase de julgamento da licitação? SIM  

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
estabelece prazo razoável (não exíguo) para início da prestação
de serviços?

SIM 0658379

44
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
descrição dos prazos e modos para fornecimento de bens e/ou
prestação dos serviços?

SIM  

45
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
descrição das obrigações atribuídas ao contratante e à
fornecedora?

SIM  

46
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
obrigação à fornecedora de manter as condições de habilitação
durante a execução do contrato?

SIM  

47
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
descrição das sanções administrativas aplicáveis às
fornecedoras que incorrerem em inadimplemento?

SIM  

48
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
norma estabelecendo, para a fornecedora obrigação de prestar
garantia de execução do contrato? (A decisão compete à
autoridade que ordenar a despesa).

NÃO  

49
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente
estabelece, quando for o caso, a segregação entre o
recebimento provisório e o definitivo?

SIM  

50 A minuta do contrato contém requisitos de qualidade que
viabilizem a vinculação da remuneração com os resultados? NÃO  

51 A minuta do contrato/ata contém cláusula com previsão de
reajuste e/ou repactuação de preços? SIM Irreajustáveis

52
A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo, para a
fornecedora, a obrigação de devolver valores eventualmente
recebidos em excesso?

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53
As normas que dispõe sobre margem de preferência foram
observadas?

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.
N/A  

54

Em face do valor estimado do objeto, foi verificada a
possibilidade de a licitação ser exclusiva para Microempresas,
Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas?

Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº 8.538/15
e art. 34 da Lei nº 11.488/07

SIM  

55
Foi verificada a eventual incidência das exceções previstas no
art. 10 do Decreto nº 8.538/15, devidamente justificada, a
afastar a exclusividade?

N/A  

56
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital e
seus anexos pela assessoria jurídica?

Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93
 Em curso

57

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

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

 Próxima
fase

58
Consta a publicação do aviso de edital?

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17 do Decreto nº
5.450/05

 Próxima
fase

Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?
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59
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, arts. 9º, VI, 10,
11, 12 e 30, VI, do Decreto nº 5.450/05

 Próxima
fase

60
Em se tratando de licitação destinada à formação de atas de
registro de preço, houve divulgação, mediante publicação no
DOU, da intenção de registro de preços? Caso negativo, existe
justificativa?

N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61
Os autos do processo contêm documento indicativo da
existência de recursos orçamentários para suportar a
despesa?

 

0659000

(reserva de
crédito
insuficiente)

 

62
Fora das hipóteses de registro de preços, os autos do
processo contêm documento com estimativa do impacto
orçamentário financeiro da despesa (artigo 16, I, da Lei
Complementar nº101/2000), conforme o caso?

N/A  

63
Os autos do processo contêm declaração do ordenador da
despesa (artigo 16, II, da Lei Complementar nº 101/2000),
conforme o caso?

N/A  

 

7.   PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

 
Para o bom e regular andamento do feito, convém:
1) juntar aos autos as informações relativas aos

itens 2, 10, 13, 22 e 61 da tabela de verificação acima,
faltantes, salvo melhor entendimento;

2) alterar a minuta do edital:
a) excluir, no item 5 do termo de
referência, a menção a
 serviço continuado; 
b) no item 7.6.2  da minuta do edital,
21.1. "h", e 8.1.9 do Termo de
Referência,  alterar a menção a
"material";

 
Outrossim, embora se tenha aproveitado a pesquisa

de preços efetuada nos autos do PA 0008362-
23.2019.6.02.8000, verificamos, à primeira vista, que se
tratam de objetos distintos, inclusive com cardápios variados.

Além disso, ali se contrataram 12 eventos para 100
pessoas, enquanto aqui se pretende contratar 60 eventos para
25 pessoas, o que visivelmente modifica a logística estrutural
que a empresa deverá colocar à nossa disposição, podendo
certamente acarretar numa majoração de preços.

Por fim, nos presentes autos, consta uma exigência
de oferta mínima de que 20% (vinte por cento) dos
lanches, dentre os itens do cardápio, devam ser aptos ao
consumo de intolerantes a glúten e lactose. Ora, tais itens
são notoriamente mais caros que os itens regulares, sendo
este mais um fato que poderá acarretar uma discrepância
entre os valores orçados pela Administração e os ofertados
durante a licitação.

Portanto, a fim de prevenir um eventual fracasso da
futura licitação, convém ratificar a cotação para o objeto em
tela. 

Dessa forma, com as ressalvas acima, seguem os
autos à SAD, para aperfeiçoamento da instrução.

 
Em paralelo, considerando que, de acordo com o

artigo 6º, da Resolução TRE-AL nº 15.817/2017 (fornecimento
de lanches) acima transcrita, cabe à antiga Coordenadoria de
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Controle Interno  - COCIN a fiscalização do cumprimento de
suas disposições, remetem-se os autos à atual Coordenadoria
de Controle Interno e Auditoria - CCIA,  para prévia ciência e
eventual manifestação. 

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Assessora Jurídica Substituta, em 19/02/2020, às 16:36, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0659067 e o código CRC C850C89F.

0010681-61.2019.6.02.8000 0659067v11
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de fevereiro de 2020.
À Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral,
 
Trata-se de possível contratação de empresa para

fornecimento de lanches aos membros, autoridades e servidores
participantes das sessões plenárias deste Tribunal, que se
estenderem além do horário de funcionamento da Corte, no período
eleitoral de 2020.

No que diz respeito à análise da contratação por esta
CCIA, suscitada por essa Assessoria (0659067), destacamos o que
prescreve o art. 13 do Regulamento da Secretaria deste Tribunal
(Resolução TRE/AL nº 15.904, de 09/07/2018), quanto às limitações
de atuação desta Unidade de Controle Interno e Auditoria, durante a
fase de instrução de procedimentos de contratação:

Art. 13. Fica vedada à Coordenadoria de Controle
Interno e Auditoria a realização de trabalhos de
consultoria ou outros que possam caracterizar-se
como próprios e típicos de gestores, a fim de evitar
prejuízo à independência e objetividade na realização
dos trabalhos de Auditoria, Inspeção Administrativa,
Fiscalização e Monitoramento, tais como:
I – análise prévia sobre as atividades ou atos que
resultem na emissão de empenho, autorização de
pagamento ou dispêndio de recursos;
II – instrução prévia de processo com indicação de
autorização ou aprovação de ato que importe na
assunção ou no pagamento de despesas, que devem
ser praticados pelo gestor;
(...)
VII – análise prévia que importe na decisão ou
aprovação/homologação do objeto a ser contratado
ou doado/cedido;
(...)
IX – exercício de práticas de atividades de assessoria
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jurídica, que possam comprometer a independência
de atuação da Coordenadoria de Controle Interno e
Auditoria.

 
Sendo assim, comunicamos que os exames e

manifestações dessa Unidade estão restritos aos procedimentos de
auditoria e que a fiscalização do objeto em questão poderá ser
incluída em Plano Anual de Auditoria vindouro, conforme critérios de
materialidade, risco, criticidade e relevância, a serem estabelecidos.

Documento assinado eletronicamente por GIANE DUARTE COÊLHO MOURA,
Coordenadora de Controle Interno e Auditoria, em 19/02/2020, às 18:18, conforme
art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0659368 e o código CRC 31E7B2DB.

0010681-61.2019.6.02.8000 0659368v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de março de 2020.
 
 

À AJ-DG.

 

 

Senhor Assessor,
 
Em razão das providências solicitadas no Parecer nº

289/2020 dessa Assessoria (evento 0659067), item 7, passo a
informar o que segue:

1) Em relação ao item 2 da lista de verificação contida no
citado parecer: “A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações ?”, esclareço que a contratação está prevista na
Portaria Presidência nº 373/2019 (evento 0600064), além de constar
na programação da LOA 2020 de Pleitos Eleitorais, conforme
processo SEI nº 0009992-51.2018.6.02.8000, evento 0540468.
Ademais, o Plano Anual das Contratações Administrativas, ainda
pendente de aprovação, em curso também contempla a despesa.

2) Quanto ao item 10 da lista: “O Termo de Referência
contém justificativa para a exigência de atestados de capacidade
técnica ?”, embora não conste no Termo de Referência tal
justificativa, a exigência se faz necessária, pois entre outros
aspectos, a Administração deverá analisar a qualificação técnica dos
licitantes, com o objetivo de aferir se dispõem de conhecimento,
experiência e aparelhamentos técnico e humano suficientes para
satisfazer o contrato a ser celebrado. Assim a medida visa
salvaguardar, ou ao menos mitigar o risco, da Administração
contratar possíveis licitantes sem capacidade de executar a contento
os serviços, o que culmina, quase sempre, em rescisão contratual por
inexecução total ou parcial, causando prejuízo à Administração, vez
que os serviços, quando executados, são de qualidade muito inferior
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à mínima que consta no instrumento convocatório.
3) No tocante ao item 13 da referida lista: “As

quantidades mínimas exigidas para comprovação da capacitação
técnico operacional estão devidamente justificadas em face da
natureza e da complexidade do objeto? Foram fixadas em percentuais
razoáveis e justificados ?”, Há de se ponderar que a exigência de
experiência anterior com a fixação de quantitativo mínimo de 50% é
razoável e justificável, consoante jurisprudência do TCU (Acórdão
244/2015 - Plenário), haja vista a peculiaridade dos serviços do ramo
de alimentação e a complexidade da logística para fornecimento dos
itens nos prazos assumidos.

4) No que tange aos critérios de sustentabilidade, item
22 da tabela, esclareço que o Termo de Referência não contemplou
tais requisitos, dadas as peculiaridades da contratação. 

Isso posto, encaminho os autos, em paralelo: 1) à SGO
para complementação da reserva de crédito; 2) à SLC para os ajustes
recomendados na minuta do Edital; e 3) à SEIC para ratificação da
pesquisa de preço, tudo em harmonia com as recomendações da AJ-
DG.

Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 04/03/2020, às 18:19, 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
0663558 e o código CRC C7057252.

0010681-61.2019.6.02.8000 0663558v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de março de 2020.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0663558).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 04/03/2020, às 18:29, 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
0663597 e o código CRC 2967A93B.

0010681-61.2019.6.02.8000 0663597v1
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E-mail - 0663941

Data de Envio: 
  05/03/2020 13:50:16

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

Para:
    mestrecucamcz@hotmail.com
    sac@buffetchezmarie.com
    buffetimperialexecutivo@gmail.com
    sos.lucena.r@hotmail.com
    sos.lucena@hotmail.com

Assunto: 
  Solicitação de cotação para fornecimento de lanches autoridades e membros das sessões eleitorais -
Eleições 2020. PA 0010681-61.2019

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Mais uma vez, vimos solicitar orçamento por pessoa para o fornecimento de lanches no período eleitoral
de 2020, para atender aos membros, autoridades e servidores participantes das sessões eleitorais do
TRE/AL, conforme Termo de Referência que anexamos, chamando atenção para a exigência de que 20%
do total previsto de lanches deverão ser apropriados para intolerantes a glúten e lactose, na forma do
item 11 (Do Cardápio).

São previstas 60 (sessenta) sessões/eventos para 25 pessoas, totalizando 1.500 lanches.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711
99133.8744 (também whatsapp)

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0645638.html
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E-mail - 0663963

Data de Envio: 
  05/03/2020 14:00:55

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

Para (com cópia oculta):
    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
    beatriz.telecio@hotmail.com
    donamiuda1@hotmail.com
    buffetrosadesaron@gmail.com
    buffetmagno@gmail.com
    nubiaclago@hotmail.com
    festafacil@lacharlotte.com.br
    chefmarcosmonteiro@hotmail.com
    ana@anawanderley.com.br
    chalesantarita@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
    buffet.favodemel@hotmail.com
    cynthiaglace@gmail.com
    lu_mcz@hotmail.com
    buffet-royal@hotmail.com
    contato@buffetvilanova.com.br
    ttekalins@gmail.com

Assunto: 
  Solicitação de cotação para fornecimento de lanches a autoridades e membros das sessões eleitorais -
Eleições 2020. PA 0010681-61.2019

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

Mais uma vez, vimos solicitar orçamento por pessoa para o fornecimento de lanches no período eleitoral
de 2020, para atender aos membros, autoridades e servidores participantes das sessões eleitorais do
TRE/AL, conforme Termo de Referência que anexamos, chamando atenção para a exigência de que 20%
do total previsto de lanches deverão ser apropriados para intolerantes a glúten e lactose, na forma do
item 11 (Do Cardápio).

São previstas 60 (sessenta) sessões/eventos para 25 pessoas, totalizando 1.500 lanches.

Caso não seja possível atender, pedimos informar-nos.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711
99133.8744 (também whatsapp)
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  __ SIAFI2020-DOCUMENTO-CONSULTA-CONPE (CONSULTA PRE-EMPENHO)__________________

  05/03/20  14:34                                      USUARIO : RAZUCO PACHECO 

  DATA EMISSAO    : 05Mar20                            NUMERO  : 2020PE000069   

  DATA LIMITE     : 20Dez20                                                     

  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             

  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   

  FAVORECIDO      :                                                             

  TAXA CAMBIAL    :                                                             

                                                                                

                                                                                

  OBSERVACAO / FINALIDADE                                                       

  RESERVA DE CRÉDITO COMPLEMENTAR À CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE              

  ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS SEÇÕES PLENÁRIAS DURANTE AS ELEIÇÕES. FONTE 100.  

  PROC. 0010681-61.2019.6.02.8000.                                              

                                                                                

  EVENTO ESF PTRES    FONTE      ND     UGR      PI                    V A L O R

  401081  1 167864  0100000000 339039 070286 FUN ALIMEN1                6.855,00

                                                                                

                                                                                

                                                                                

                                                                                

  LANCADO POR : 01276908407 - RAZUCO PACHECO       UG : 070011   05Mar20   14:29

  PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF12=RETORNA                                    
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 69 - RESERVA DE CRÉDITO COMPLEMENTAR.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 05/03/2020, às 15:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0664041 e o código CRC D63CF391.
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De: buffet favo de mel <buffet.favodemel@hotmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 05/03/2020 02:07 PM
Assunto: [seic] Solicitação de cotação para fornecimento de lanches a autoridades e membros das
sessões eleitorais - Eleições 2020. PA 0010681-61.2019

Boa tarde

Infelizmente não temos disponibilidade para atende-los

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: quinta-feira, 5 de março de 2020 05:00
Assunto: Solicitação de cotação para fornecimento de lanches a autoridades e membros das sessões eleitorais -
Eleições 2020. PA 0010681-61.2019
 
Prezados Senhores,

Mais uma vez, vimos solicitar orçamento por pessoa para o fornecimento de lanches no
período eleitoral de 2020, para atender aos membros, autoridades e servidores
participantes das sessões eleitorais do TRE/AL, conforme Termo de Referência que
anexamos, chamando atenção para a exigência de que 20% do total previsto de lanches
deverão ser apropriados para intolerantes a glúten e lactose, na forma do item 11 (Do
Cardápio).

São previstas 60 (sessenta) sessões/eventos para 25 pessoas, totalizando 1.500
lanches.

Caso não seja possível atender, pedimos informar-nos.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711
99133.8744 (também whatsapp)

Livre de vírus. www.avast.com.
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De: "Fernando M. de Britto Filho" <fernandombf@hotmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 05/03/2020 03:01 PM
Assunto: [seic] Solicitação de cotação para fornecimento de lanches a autoridades e membros das
sessões eleitorais - Eleições 2020. PA 0010681-61.2019

Boa tarde

Não temos como atender esta demanda.

A�,

Fernando Bri�o Filho
Buffet Andréa Bri�o
(82)9976-7759 

De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviado: quinta-feira, 5 de março de 2020 14:00
Assunto: Solicitação de cotação para fornecimento de lanches a autoridades e membros das sessões eleitorais -
Eleições 2020. PA 0010681-61.2019
 
Prezados Senhores,

Mais uma vez, vimos solicitar orçamento por pessoa para o fornecimento de lanches no
período eleitoral de 2020, para atender aos membros, autoridades e servidores
participantes das sessões eleitorais do TRE/AL, conforme Termo de Referência que
anexamos, chamando atenção para a exigência de que 20% do total previsto de lanches
deverão ser apropriados para intolerantes a glúten e lactose, na forma do item 11 (Do
Cardápio).

São previstas 60 (sessenta) sessões/eventos para 25 pessoas, totalizando 1.500
lanches.

Caso não seja possível atender, pedimos informar-nos.

Atenciosamente,

Maria Márcia Leite de Melo
Seção de Instrução de Contratações - SEIC
seic@tre-al.jus.br
(82) 2122.7711
99133.8744 (também whatsapp)
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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 março de 2020.
Reporto-me ao Despacho GSAD 0663558 para

devolver os autos à SLC e à SEIC.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/03/2020, às 20:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0664414 e o código CRC 3D55690C.

0010681-61.2019.6.02.8000 0664414v1
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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: 09/03/2020 01:28 PM
Assunto: [seic] Solicitação de cotação para fornecimento de lanche_s a autoridades e membros das sessões eleitorais - Elei_ções 2020. PA 0010681-61.2019

Prezada Srª.Mária,

 

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 Qui, 05 mar 2020 14:00:55 -0300 TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES_ <seic@tre-al.jus.br> escreveu ----

Prezados Senhores, 

Mais uma vez, vimos solicitar orçamento por pessoa para o fornecimento de lanches no período eleitoral de 2020, para atender aos membros,
autoridades e servidores participantes das sessões eleitorais do TRE/AL, conforme Termo de Referência que anexamos, chamando atenção para a
exigência de que 20% do total previsto de lanches deverão ser apropriados para intolerantes a glúten e lactose, na forma do item 11 (Do Cardápio). 

São previstas 60 (sessenta) sessões/eventos para 25 pessoas, totalizando 1.500 lanches. 
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Caso não seja possível atender, pedimos informar-nos. 

Atenciosamente, 

Maria Márcia Leite de Melo 
Seção de Instrução de Contratações - SEIC 
seic@tre-al.jus.br 
(82) 2122.7711 
99133.8744 (também whatsapp) 
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À EMPRESA STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA-ME,PESSOA 
JURIDICA DE DIREITO PRIVADO, INSCRITA NO CNPJ/ME SOB O 
Nº12.831.861/0001-09,SITUADA NA VILA DOS BANCARIOS, Nº14- 
POÇO- MACEIÓ/AL,CEP:57.025-290.MACEIÓ/AL, VEM ATRAVÉS 
DE SEUS REPRESENTANTES,ABAIXO ASSINADOS, APRESENTAR 
NOSSA PROPOSTA DE PREÇO, CUJO OBJETIVO É PARTICIPAR DA
LICITAÇÃO E ASSIM ATENDER O FORNECIMENTO DE LANCHES 
PARA AS SESSOES PLENÁRIAS DO TRIBUNAL.

FORNECIMENTO:

SERVIÇOS :LANCHE( COFFEE BREAK)

60 SESSÕES X 25 PESSOAS = 1.500 LANCHES

VALOR UNITÁRIO POR PESSOA:R$ 35,00

TOTAL DE 1.500 LANCHES:R$52.500,00(CINQUENTA E 
DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).

MACEIO, 10 DE MARÇO DE 2020

MARIA DO SOCORRO DE LUCENA RODRIGUES

STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 12.831.861/0001-09
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STE EVENTOS E ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 12.831.861/0001-09
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de março de 2020.
 
Senhora Secretária Substituta,
 
Diante das questões levantadas pela AJ-DG no Parecer

289 (0659067), acerca da pesquisa de preços realizada por esta
Seção nos autos dos PA 0008362-23.2019.6.02.8000, referente a
objeto similar e utilizada nestes autos, visando à contratação de
serviços de fornecimento de lanches, conforme Termo de Referência
GPRES 0645638, temos a esclarecer:

 
a) Os orçamentos apresentados pelas empresas

prestadoras dos serviços são, regra geral, unitários - por pessoa,
como podemos observar nas contratações similares mais recentes, a
exemplo dos procedimentos PA 0005801-72.2019.6.02.8502, para
dois eventos e PA 0008362-23.2019.6.02.8000, para doze eventos.
Este último, pelo sistema de registro de preços, com valor estimado
de R$ 22,85 e adjudicado ao final por R$ 16,95, pela STE Eventos,
conforme Ata do Pregão Eletrônico TRE/AL 1/2020, com fechamento
em 02/03/2020 (0661709), em que os preços unitários apresentados
na fase de estimativa se equivaleram, a despeito do  número de
eventos. Observa-se que no certame citado houve uma baixa no preço
originalmente estimado na ordem de mais de 25% (vinte e cinco por
cento).

 
b) Conforme prevê a IN nº 5, de 2014, alterada pela IN

nº 3 de 2017, em seu inciso II do art. 2º, a pesquisa de preços será
realizada com base em contratações similares. Para o caso em
concreto, a similaridade se aplica, s.m.j., considerando-se,
especialmente, que o valor estimado fixa o valor máximo admitido
para a contratação, já havendo uma margem para suprir eventuais
variações que podem vir a encarecer o serviço.
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c) No entanto, feita nova consulta de preço, inclusive
com participação dos mesmos fornecedores,
eventos 0663941 e 0663963, obtivemos uma resposta negativa
evento 0665223 e outra positiva da empresa ganhadora do certame
acima citado na alínea a) e esta dobrou o valor ofertado evento
0665226, pois sendo de seu conhecimento que haverá certame
licitatório, entende que haverá negociação de valores, além do mais
se observar o valor estimado por nós frente a atual proposta desta
empresa, mesmo havendo majoração de valores face a oferta de 20%
de produtos para intolerantes, reforçados ainda que estes produtos
não são mais tão contemporâneos no mercado alimentício , ainda
transitamos dentro da estimativa feita por esta seção.

 
Sendo assim, ratificamos os valor  unitário R$ 22,85 e

Valor global de R$34.275,00 (trinta e quatro mil duzentos e setenta e
cinco reais). Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº  10.024/2019, com participação
exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 09/03/2020, às 14:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0665227 e o código CRC BEE9B82F.

0010681-61.2019.6.02.8000 0665227v1
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                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002200  
  
  
  

PROCESSO Nº 0010681-61.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxx de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 
 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação de  serviços de fornecimento de 
lanches, tudo de acordo com requisição promovida pela Comissão de Planejamento das 
Eleições. 

 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO E DO PRAZO DE ENTREGA 
 

1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação dos serviços de 
fornecimento de lanches e materiais necessários ao seu consumo, bem como a 
preparação do local onde deverá ser servido, quando da realização das sessões plenárias 
do Tribunal durante o período eleitoral, de agosto a dezembro de 2020, inclusive sábados, 
domingos e feriados, se necessário, ressaltando-se, ainda, que o fornecimento de lanches 
será imprescindível no domingo em que ocorrerá as eleições, no 1º turno, e eventual 2º 
turno. 

 

1.2. Os lanches  deverão ser fornecidos sob demanda, observada a 
estimativa abaixo: 
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                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

 

 
DESCRIÇÃO 

 

 
UNIDADE 

 
QUANTIDADE ESTIMADA 

DE LANCHES (A) 

 

Serviço de fornecimento 
de lanche para as sessões 

plenárias do Tribunal 

 
 

Lanche/Pessoa 

 

1.500 lanches 

(60 sessões x 

25 pessoas) 

 

 

1.3. Denomina-se “Lanche/Pessoa” a quantidade de alimento destinada 
ao consumo de uma pessoa, de forma que o preço deverá corresponder ao valor devido 
por pessoa em cada lanche. 

1.4. Os horários, bem como as datas e local para a prestação dos serviços 
serão definidos pela gestão contratual, devendo a contratada ser informada com, no 
máximo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, inclusive para ciência quanto aos 
itens que deverão ser servidos, de acordo com a diversidade prevista neste termo de 
referência. 

 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 

 

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

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

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

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

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

2006. 

2.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
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c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

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

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

2.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

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

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49;  

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

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
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h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras 

de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

2.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

3.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

3.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

3.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

4.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  
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4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

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

4.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

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

4.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

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

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
5 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total dos serviços ofertados, considerando o fornecimento do 

quantitativo estimado de 1.500 (um mil e quinhentos) lanches; 

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

especificação constante no Anexo I;  

5.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
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5.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

5.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

 

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

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

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total  do serviço ofertado, 

considerando o fornecimento do quantitativo estimado de 1.500 (um mil e 

quinhentos) lanches. 

6.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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6.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

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

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

6.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

6.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

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

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

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

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

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

encerramento deste prazo. 

6.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

6.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

6.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 
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6.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

6.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances.  

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

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

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

6.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

6.22.1. no pais; 

6.22.2. por empresas brasileiras;  

6.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

6.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

6.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

7.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

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

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

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

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.3.1. O preço máximo total fixado para os serviços ora  licitados é de R$ 
34.275,00 (trinta e quatro mil e duzentos e setenta e cinco reais), que, de modo 
algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca 
de preços inferiores. 
 

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

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

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

7.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

7.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 
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somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

7.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

7.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

 

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

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

7.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
8 – DA HABILITAÇÃO. 

 

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

8.1.1. SICAF; 

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

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

8.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

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

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
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administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

8.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

8.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

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

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

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

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

8.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

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

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

8.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

8.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
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8.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

8.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

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

habilitação: 

 

8.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 
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8.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

8.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

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

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

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

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação 

de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei;  

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

8.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 
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Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

8.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

8.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

8.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

8.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

8.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

8.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

8.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 
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valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

8.10.3.  Quanto à habilitação técnica: 
 
a) alvará sanitário, expedido pela Vigilância Sanitária Municipal do local de 
preparação e fornecimento dos lanches, comprovando boas condições de 
armazenagem e preparo do objeto licitado; 
 
b) pelo menos, 01 (um) atestado ou declaração de capacidade técnica, em 
nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
que comprove a prestação, em no mínimo 50% (cinquenta por cento), de 
serviços semelhantes ao objeto licitado. 

 

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

licitante será declarado vencedor. 

9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

9.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

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

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

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

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do serviço ofertado; 

d) conter o preço unitário e  total dos serviços ofertados. 

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 
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9.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

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

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

 

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

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

10 - DOS RECURSOS. 

 

10.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

10.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 

11.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 
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a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

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

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

11.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

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

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

12.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

12.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

13.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 22.13 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 

13.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

13.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

13.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 
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para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

13.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

13.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

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

13.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

14 – DO REAJUSTE   
 

14.1. Os preços dos serviços licitados serão fixos e irreajustáveis. 

 
15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do 
objeto, valor, prazos de pagamento e de entrega em conformidade com o presente edital.  
 
15.2. A licitante vencedora deverá assinar o instrumento contratual, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, e receberá a Nota de 
Empenho respectiva, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
15.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento da Nota 
de Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste 
Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.3 ou recusar-se 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. 
. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
16.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada 
por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
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17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

17.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 

17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação das seguintes sanções:  

 
a) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em caso 
de: 

 
a.1) entrega parcial do objeto; 
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a.2) entrega de produtos com especificação diversa ou de modo 
diverso do exigido no Termo de Referência (Anexo I); 
 
a.3)reiteração em atraso na entrega do objeto, após regularmente 
notificada, após 5 (cinco) reiterações. 

 
b) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor cumulada com rescisão 
contratual,  no caso de inexecução total do contrato, considerado quando 
decorridas 4 (quatro) horas de atraso, sem que a Contratada tenha 
iniciado a execução de qualquer das obrigações previstas no Termo de 
Referência), a incidir sobre o valor do contrato,  

c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato cumulada 
com rescisão contratual, no caso de fornecimento de alimentos 
deteriorados, com data de validade vencida ou contaminados; 

d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato cumulada 
com rescisão contratual, caso a Contratada não regularize a 
documentação entregue anexa à nota fiscal no prazo concedido pelo 
Contratante. 

 
17.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.6. 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. 
 
17.7. A licitante contratada, 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. 
 
17.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
17.9. Se a licitante contratada 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 descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
17.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 
 
17.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
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17.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

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

 
17.13. 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. 
 
17.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
18 - DO PAGAMENTO 
 
18.1.  O pagamento será efetuado, por meio de ordem bancária de crédito 
em conta corrente da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis após o atesto nota fiscal 
respectiva. 
 

18.1.1. O atesto ocorrerá em até 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento 
pela gestão ou fiscalização da contratação. 
 
18.1.2. A Nota Fiscal do serviço deverá informar quantos e quais os dias do 
fornecimento dos lanches. 

 
18.2.  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4.  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 
 
18.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da 
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de 2004, 
para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula 
acima. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante 
a aplicação da seguinte fórmula: 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico alterada (0665386)         SEI 0010681-61.2019.6.02.8000 / pg. 189



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
19 – DA DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA  
 
19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2020, relativos ao PTRES n° 167864 (Eleições 2020)- Natureza da Despesa n° 33.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. .São Obrigações do Contratante: 
 

a) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas 
obrigações especificadas; 

 

b) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para 
a execução do serviço; 

 

c) Comunicar à CONTRATADA, com antecedência mínima de 01 (um) dia, acerca 
da necessidade de fornecimento de lanches, do material necessário ao 
consumo dos mesmos, e preparação do ambiente onde serão servidos; 

 

d) Rejeitar, no todo ou em parte, produtos que a CONTRATADA entregar fora das 
especificações previstas no edital); 

 

e) Efetuar o pagamento à empresa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
após o atesto, nos preços e nas condições pactuadas, mediante apresentação 
da Nota Fiscal/Fatura. O atesto ocorrerá em até 02 (dois) dias úteis a partir do 
recebimento pela gestão ou fiscalização da contratação. 

 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
21.1. São obrigações da Contratada: 
 

a)  executar os serviços atendendo às demandas descritas na planilha 
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constante do item 2 do Termo de Referência; 
 
b) atender às solicitações realizadas  pelo gestor do contrato; 
 
c) indenizar os danos causados ao TRE ou a terceiros, decorrentes da prestação 
dos serviços em referência; 
 
d) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 
 
e) Manter um representante legal nesta Capital, a quem competirá receber 
todas as solicitações da CONTRATANTE relativas ao cumprimento do contrato; 
 
f) fornecer toda a estrutura necessária para a execução do serviço, como copos, 
garrafas térmicas, jarras, material de copa e cozinha, dentre outros; 
 
g) providenciar toda a arrumação do espaço onde ocorrerá o serviço, antes do 
evento; 
 
h) Proceder à entrega dos lanches e materiais nas condições mencionadas no 
Termo de Referência  e de acordo com as especificações e condições previstas 
no edital, em qualquer local indicado pelo CONTRATANTE, nesta capital. Caso 
seja verificada qualquer incompatibilidade ou irregularidade, deverá haver a 
substituição dos itens, por conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo 50 
(cinquenta) minutos, não considerados como prorrogação do prazo da entrega, 
sob pena de glosa no pagamento e aplicação de penalidades. 
 
i) Remover, às suas expensas, o produto entregue em desacordo com o previsto 
no Termo de Referência; 
 
j) Assumir todos os ônus relativos ao pagamento de salários e encargos 
trabalhistas referentes a seus empregados, bem como os encargos judiciais ou 
extrajudiciais decorrentes da execução dos serviços objeto da avença, que tiver 
dado causa a terceiro(s) pela mesma contratada(a); 
 
k) Informar a CONTRATANTE o nome da pessoa designada para representá-la 
durante a vigência do contrato; 
 
l) Assumir responsabilidade pela execução do fornecimento de lanches, do 
material necessário ao seu consumo e preparação do local onde serão servidos, 
não podendo transferi-la a outrem sem autorização da CONTRATADA; 
 
m) Assumir total responsabilidade pelas despesas com os serviços, alimentos e 
materiais utilizados na preparação e consumo dos lanches, embalagens, 
transporte e carga; 
 
n) Possuir veículo adequado para a entrega dos lanches na sede do TRE, que 
devem ser transportados em embalagens hermeticamente fechadas, em 
plástico resistente, com impressão das datas de fabricação e vencimento. 
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22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

22.4.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

contratação. 

22.6.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

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

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.8.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

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

dias de expediente na Administração. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 
22.11. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
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22.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
22.13.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
22.14. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.15. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.13, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
22.16. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Modelo de Contrato  

 
22.17. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, xx de xxxxx de 2020. 
 
 

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

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 
 

O presente termo de referência tem por objetivo definir e detalhar, na forma da 
Resolução TRE/AL nº 15.817/2017, a contratação dos serviços de fornecimento de 
lanches e materiais necessários ao seu consumo, bem como a preparação do local 
onde deverá ser servido, quando da realização das sessões plenárias do Tribunal 
durante o período eleitoral, de agosto a dezembro de 2020, inclusive sábados, 
domingos e feriados, se necessário, ressaltando-se, ainda, que o fornecimento de 
lanches será imprescindível no domingo em que ocorrerá as eleições, no 1º turno, e 
eventual 2º turno. 

 

1.1. O fornecimento de lanche será concedido aos servidores, membros e demais 
autoridades, nas sessões que se estenderem além do horário de funcionamento da 
Corte, em conformidade com a Resolução nº 15.817/2017. 

 

1.2. A aquisição deverá ser sob demanda, observada a estimativa no item 2. 

 

 
2. DA QUANTIDADE ESTIMADA 

 

 

 
DESCRIÇÃO 

 

 
UNIDADE 

 
QUANTIDADE 

ESTIMADA DE 

LANCHES (A) 

 

PREÇO 

UNITÁRIO DO 

LANCHE POR 

PESSOA (B) 

 

PREÇO 

TOTAL 

ESTIMADO 

(A x B) 

 

Serviço de fornecimento de 
lanche para as sessões 
plenárias do Tribunal 

 
 

Lanche/Pessoa 

 

60 sessões x 

25 pessoas = 

1.500 lanches 

  

 

 
2.1. A estimativa levou em conta a média de 12 (doze) sessões plenárias por mês 
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no período eleitoral, de agosto a dezembro de 2020, com a participação de 25 
pessoas. 

 

 
3. DA DESCRIÇÃO DO ITEM 

 

Fornecimento de 1.500 (mil e quinhentos) lanches conforme estimativa detalhada no 

item 2. 

 

Os horários, bem como as datas e local para a prestação dos serviços serão definidos pela gestão 

contratual, devendo a contratada ser informada com, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas de 

antecedência, inclusive para ciência quanto aos itens que deverão ser servidos, de acordo com a 

diversidade prevista neste termo de referência. 

 

Denomina-se “Lanche/Pessoa” a quantidade de alimento destinada ao consumo de 
uma pessoa, de forma que o preço deverá corresponder ao valor devido por pessoa 
em cada lanche. 

 

 
4. DA JUSTIFICATIVA 

 

A contratação pretendida atende ao estabelecido na Res. TRE/AL nº 15.817/2017, a 
qual dispõe sobre a concessão de lanches, em caráter excepcional, aos servidores, 
membros e outros possíveis participantes das sessões e eventos deste Regional, 
compatíveis com os objetivos institucionais do Tribunal e por este promovidos. 

 

 
5. DA PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Em se tratando da prestação de serviço, os lanches serão fornecidos nos dias em que 
as sessões do Tribunal Pleno se realizarem, devendo o calendário das sessões ser 
encaminhado à CONTRATADA assim que for aprovado pelo órgão. 

 

 
6. DOS REQUISITOS 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico alterada (0665386)         SEI 0010681-61.2019.6.02.8000 / pg. 195



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

 

 

MANUSEIO E PREPARO DOS ALIMENTOS 

 

 

Os meios de transporte do alimento preparado devem ser higienizados, sendo 
adotadas medidas a fim de garantir a ausência de vetores e pragas urbanas. Os 
veículos devem ser dotados de cobertura para proteção de carga, não devendo 
transportar outras cargas que comprometam a qualidade higiênico-sanitária do 
alimento preparado, conforme RDC nº 216/2004, da ANVISA. 

 

Em todo o serviço deverão ser atendidas as Boas Práticas de Fabricação de 
Alimentos, de acordo com a RDC Nº 216/2004, da ANVISA, além de técnicas 
corretas de culinária e higiene, mantendo-se os alimentos saudáveis e adequadamente 
temperados, respeitando as características próprias de cada ingrediente, assim como 
os diferentes fatores de modificação – físico, químico e biológico – no sentido de 
assegurar a preservação dos nutrientes. 

 

Os alimentos preparados para determinado evento deverão ser consumidos 
naquele período e, no caso de eventual excedente, caberá ao CONTRATANTE 
determinar a sua destinação. 

 

Qualquer tipo de alimento anteriormente preparado pela CONTRATADA não poderá 
ser reutilizado no preparo de outros lanches e congêneres. 

 

 

 

DOS ALIMENTOS 

 

 

Os alimentos deverão ser servidos de forma correspondente ao número de 
participantes, ou seja, em quantidade suficiente, que não seja excessiva nem 
tampouco denote escassez, durante toda a realização do evento. 

 

Quanto ao sabor dos pratos, estes não deverão ser excessivamente temperados, nem 

insossos. 
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Os alimentos utilizados devem ser, prioritariamente, frescos e naturais, evitando-se, 
sempre que possível, os enlatados, corantes, aromatizantes químicos e sabores 
artificiais. 

 

 

 

DA ORGANIZAÇÃO DAS MESAS 

 

 

Manter as mesas impecavelmente dispostas, com toalhas bem passadas e com pratos, 
copos, xícaras, talheres, garrafas térmicas, jarros, bandejas, dentre outros, 
perfeitamente limpos. 

 

As bebidas servidas em jarras ou garrafas térmicas deverão ser identificadas 
com adesivo ou plaqueta contendo seu nome impresso em papel branco, 
posicionado à sua frente, na mesa. 

 

 

 

DOS MATERIAIS E UTENSÍLIOS 

 

 

Os apetrechos em metal, tais como talheres de mesa e de serviço, bandejas, baixelas, 
travessas, bules, açucareiros e porta-adoçantes, dentre outros, deverão ser em “inox”, 
modelo liso, sem ornamentos excessivos. 

 

As jarras para sucos deverão ser em vidro fino, transparente, incolor e liso, 
ou inox, sem ornamentos excessivos. 

 

Os copos de mesa deverão ser em vidro fino, incolor e liso, sem ornamentos 

excessivos. 

 

As louças, tais como: pratos, xícaras de chá, pires etc, deverão ser em 
porcelana branca, fina, lisa, sem ornamentos excessivos. 
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As toalhas de mesa deverão ser em brocado discreto e as sobretoalhas deverão ser 
lisas, na cor branca ou em tons pastéis, sem quaisquer desenhos ou estampas. 

 

Os guardanapos de papel deverão ser brancos e de folha dupla. 

 

A empresa deverá fornecer um número suficiente de mesas para a perfeita realização 

dos serviços. 

 

 

 

DOS SERVIÇOS E CARDÁPIOS 

 

 
Serviços de preparação, montagem e distribuição. 

 

A CONTRATADA deverá fornecer os seguintes itens com os lanches: Açúcar em 
sachê; adoçante líquido ou em sachê (sucralose e não aspartame) e balde com gelo 
(para as bebidas). 

 

Relacionam-se abaixo os itens do cardápio por evento : 

 

1. Água de côco-anão natural; 
 

2. Café e chás 
 

Sucos (três sabores); 

3. Refrigerante (03 sabores, tipo Guaraná Antárctica, Coca-Cola e Sprite ou Soda 
Limonada, ou de qualidade similar); 

 

4. Refrigerante dietético (03 sabores, tipo Guaraná Antárctica, Coca-Cola e Sprite 
ou Soda Limonada, ou de qualidade similar); 

 

5. Sanduíche natural de pão integral; 
 

6. Mini-sanduíches com recheio de frios e queijo; 
 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico alterada (0665386)         SEI 0010681-61.2019.6.02.8000 / pg. 198



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

7. Salgados: petit-four, pão de queijo, pão salada russa, croissants (queijo, misto e 
frango), tortas (frango, camarão ou palmito), quiches, torradas com patês, frios; 

 

8. Bolos (laranja, baunilha, inglês, de rolo ou massa puba, três tipos por evento) ou 

similar e tortas; 
 

9. Salada de frutas frescas; 
 

10. Oferecer um percentual de 20% (vinte por cento) dos lanches, dentre os 
itens do cardápio, para os intolerantes a glúten e lactose. 

 

 
7. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

7.1. Qualquer comprovação de falta de higiene, tanto no preparo ou após fornecidos 
os lanches, obrigará a CONTRATADA a substituir as quantidades fornecidas, 
arcando com os respectivos custos, independente das penalidades legalmente 
previstas. 

 

7.2. Todos os produtos utilizados devem estar conforme as especificações 
constantes do item 6, podendo a CONTRATANTE recusar-se a recebê-los caso 
estejam fora dos padrões especificados, mesmo que a verificação somente tenha se 
tornado possível no decorrer da utilização. Neste caso, os produtos ficarão à 
disposição da CONTRATADA para recolhimento e não serão pagos. 

 

7.3. Os lanches e materiais necessários ao consumo devem ser entregues no prazo 
previamente informado pelo TRE, sendo considerado como recusa formal a falta de 
entrega dos mesmos no prazo estabelecido, salvo caso fortuito ou força maior, 
comprovados pela CONTRATADA. 

 

7.4. O recebimento dos lanches e materiais necessários ao seu consumo 
será feito por representante designado pelo TRE, que acompanhará a 
preparação do local onde serão servidos. 

 

 
8. DAS OBRIGAÇÕES 

 

8.1. DA CONTRATADA 
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Além daquelas determinadas por Leis, Decretos, Regulamentos e demais normas 
legais pertinentes, também se incluem nas obrigações da CONTRATADA o 
seguinte: 

 

8.1.1. A execução dos serviços deverá atender às demandas descritas na planilha 

constante do item 2; 
 

8.1.2. Os serviços serão formalmente solicitados à CONTRATADA, pelo gestor do 

contrato; 
 

8.1.3. A CONTRATADA se obriga à indenização por danos causados ao TRE ou a 
terceiros, decorrentes da prestação dos serviços em referência; 

 

8.1.4. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

 

8.1.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia 
anuência do TER; 

 

8.1.6. Manter um representante legal nesta Capital, a quem competirá receber 
todas as solicitações da CONTRATANTE relativas ao cumprimento do 
contrato. 

 

8.1.7. A CONTRATADA deverá fornecer toda a estrutura necessária para a 
execução do serviço, como copos, garrafas térmicas, jarras, material de copa e 
cozinha, dentre outros. 

 

8.1.8. A CONTRATADA, antes do evento, deverá providenciar toda a arrumação do 
espaço onde ocorrerá o serviço. 

 

8.1.9. Proceder à entrega dos lanches e materiais nas condições mencionadas neste 
Termo e de acordo com as especificações e condições previstas no edital, em qualquer 
local indicado pelo CONTRATANTE, nesta capital. Caso seja verificada qualquer 
incompatibilidade ou irregularidade, deverá haver a substituição dos itens, por conta e 
ônus da CONTRATADA, em no máximo 50 (cinquenta) minutos, não considerados 
como prorrogação do prazo da entrega, sob pena de glosa no pagamento e aplicação 
de penalidades. 

8.1.10. Remover, às suas expensas, o produto entregue em desacordo com o item 2. 
 

8.1.11. Assumir todos os ônus relativos ao pagamento de salários e encargos 
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trabalhistas referentes a seus empregados, bem como os encargos judiciais ou 
extrajudiciais decorrentes da execução dos serviços objeto da avença, que tiver 
dado causa a terceiro(s) pela mesma contratada(a). 

 

8.1.12. Informar a CONTRATANTE o nome da pessoa designada para representá-
la durante a vigência do contrato. 

 

8.1.13. Assumir responsabilidade pela execução do fornecimento de lanches, do 
material necessário ao seu consumo e preparação do local onde serão servidos, não 
podendo transferi-la a outrem sem autorização da CONTRATADA. 

 

8.1.14. Assumir total responsabilidade pelas despesas com os serviços, alimentos 
e materiais utilizados na preparação e consumo dos lanches, embalagens, 
transporte e carga. 

 

8.1.15. Possuir veículo adequado para a entrega dos lanches na sede do TRE, que 
devem ser transportados em embalagens hermeticamente fechadas, em plástico 
resistente, com impressão das datas de fabricação e vencimento. 

 

8.1.16. Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em caso de: 
 

a) entrega parcial do objeto; 
 

b) entrega de produtos com especificação diversa ou de modo diverso do exigido neste 

Termo de Referência; 
 

c) reiteração em atraso na entrega do objeto, após regularmente notificada, após 5 

(cinco) reiterações. 

 

 
8.2 DA CONTRATANTE 

 

8.2.1. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas 

obrigações especificadas. 
 

8.2.2. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a 

execução do serviço. 
 

8.2.3. Comunicar à CONTRATADA, com antecedência mínima de 01 (um) dia, 
acerca da necessidade de fornecimento de lanches, do material necessário ao 
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consumo dos mesmos, e preparação do ambiente onde serão servidos. 
 

8.2.4. Rejeitar, no todo ou em parte, produtos que a CONTRATADA entregar 
fora das especificações previstas no edital. 

 

8.2.5. Efetuar o pagamento à empresa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
após o atesto, nos preços e nas condições pactuadas, mediante apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura. O atesto ocorrerá em até 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento 
pela gestão ou fiscalização da contratação. 

 

 
9. DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA E DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

9.1. A licitante deverá apresentar, junto com a sua proposta, alvará sanitário, 
expedido pela Vigilância Sanitária Municipal do local de preparação e 
fornecimento dos lanches, comprovando boas condições de armazenagem e 
preparo do objeto licitado; 

 

9.2. Será solicitada pelo Pregoeiro, via sistema, da empresa que oferecer o menor 
preço, a apresentação de, pelo menos, 01 (um) atestado ou declaração de capacidade 
técnica, em nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove a prestação, em no mínimo 50% (cinquenta por cento), de 
serviços semelhantes ao objeto deste Termo de Referência. 

 

 
10. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

 

10.1. Decorridas 04 (quatro) horas de atraso sem que a CONTRATADA tenha 
iniciado a execução de qualquer das obrigações previstas neste Termo de 
Referência, estará caracterizada a inexecução total do contrato, ensejando sua 
rescisão e aplicação de multa no valor de 30% (trinta por cento) do contrato. 

 

10.2. O fornecimento de alimentos deteriorados, com data de validade vencida ou 
contaminados resultará na rescisão contratual cumulada com 20% (vinte por cento) 
sobre o valor do contrato. 

 

10.3. A multa poderá ser descontada dos pagamentos devidos pelo TRE/AL ou, 
quando for o caso, cobrada judicialmente. 
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10.4. As penalidades serão registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, a 
CONTRATADA deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das 
demais cominações legais. 

 

10.5. A CONTRATADA será apenada com rescisão contratual e multa de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato, caso não regularize a documentação 
entregue anexa à nota fiscal no prazo concedido pela CONTRATANTE. 

 

10.6. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, será assegurado à contratada o 
contraditório e a ampla defesa e observado o devido processo legal. 

 

 
11. DA VIGÊNCIA 

 

A vigência da contratação dos serviços ora descritos se dará no período de 1º de 
agosto a 31 de dezembro de 2020, podendo se encerrar antes, no interesse do 
CONTRATANTE, desde que a CONTRATADA seja comunicada com antecedência 
de pelo menos 48 horas. 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS, Servidora 

Requisitada, em 20/01/2020, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 
Pregão Eletrônico nº xx/2020  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
 

Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim   (  ) Não
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ANEXO III 

 
MINUTA  

 
CONTRATO Nº XX/2020 

Processo nº 0010681-61.2019.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
Contrato de prestação de serviços que 
celebram entre si a União, através do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e a 
empresa XXXX. 

 
 Pelo presente instrumento de contrato, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DE ALAGOAS, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377- Farol, 
CEP: 657051-090, inscrito no CNPJ sob n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, 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, residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa XXXX, com sede à XXXX, 
CEP: XXX, e-mail: XXX, Fone: XXX, nesta capital, inscrita no CNPJ sob o n° XXXX, daqui por 
diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXX, resolvem estipular o 
presente contrato de prestação de serviços, com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no 
Decreto nº 10.024/2019 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/93, combinada com as demais 
normas de direito aplicáveis à espécie e no que consta no processo administrativo nº 
0010681-61.2019.6.02.8000, celebrado na modalidade de Pregão Eletrônico nº xx/2020, 
mediante as cláusulas e condições que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
 A presente contratação será regida pelas cláusulas previstas neste 
instrumento, pelas normas da Lei Nacional n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se ao ajuste, ainda, os preceitos de direito público e, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 
privado. Aplica-se, ainda, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: Informações 
gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

 
  Este contrato tem por objeto a prestação serviços de fornecimento de 
lanches e materiais necessários ao seu consumo, bem como a preparação do local 
onde deverá ser servido, quando da realização das sessões plenárias do Tribunal durante o 
período eleitoral, de agosto a dezembro de 2020, inclusive sábados, domingos e feriados, 
se necessário, ressaltando-se, ainda, que o fornecimento de lanches será imprescindível no 
domingo em que ocorrerá as eleições, no 1º turno e eventual 2º turno. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecimento de lanche será concedido aos servidores, membros 
e demais autoridades, nas sessões que se estenderem além do horário de funcionamento 
da Corte, em conformidade com a Resolução nº 15.817/2017. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES 
 
      A CONTRATADA deverá fornecer lanche, conforme a necessidade do 
CONTRATANTE, por dia de sessão, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os horários, bem como as datas e locais para a prestação dos 
serviços serão definidos pela gestão contratual, com antecedência mínima de 24h (vinte e 
quatro horas). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  São estimadas  a realização de 12 (doze) sessões plenárias por 
mês no período eleitoral, de agosto a dezembro de 2020, com a participação de 25 pessoas. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO 

 
    O valor total estimado do contrato é de R$ XX (XXXX), sendo que o 
valor unitário do lanche por dia por pessoa é de R$ XX (XXXX), conforme a proposta da 
CONTRATADA (evento SEI nº XXXX). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução deste 
contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
    Os valores pactuados serão fixos e irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São Obrigações do Contratante: 

 
a) a) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir 

suas obrigações especificadas; 
 

b) b) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências 
para a execução do serviço; 
 

c) c) Comunicar à CONTRATADA, com antecedência mínima de 01 (um) dia, 
acerca da necessidade de fornecimento de lanches, do material necessário ao 
consumo dos mesmos, e preparação do ambiente onde serão servidos; 

 
d) Rejeitar, no todo ou em parte, produtos que a CONTRATADA entregar fora das 

especificações previstas no edital); 
 

e) Efetuar o pagamento à empresa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
após o atesto, nos preços e nas condições pactuadas, mediante apresentação 
da Nota Fiscal/Fatura. O atesto ocorrerá em até 02 (dois) dias úteis a partir do 
recebimento pela gestão ou fiscalização da contratação. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

 São obrigações da Contratada: 

 
a) executar os serviços atendendo às demandas descritas na planilha 
constante do item 2 do Termo de Referência; 
 
b) atender às solicitações realizadas  pelo gestor do contrato; 
 
c) indenizar os danos causados ao TRE ou a terceiros, decorrentes da prestação 
dos serviços em referência; 
 
d) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
 
e) Manter um representante legal nesta Capital, a quem competirá receber 
todas as solicitações da CONTRATANTE relativas ao cumprimento do contrato; 
 
f) fornecer toda a estrutura necessária para a execução do serviço, como 
copos, garrafas térmicas, jarras, material de copa e cozinha, dentre outros; 
 
g) providenciar toda a arrumação do espaço onde ocorrerá o serviço, antes do 
evento; 
 
h) Proceder à entrega dos lanches e materiais nas condições mencionadas no 
Termo de Referência  e de acordo com as especificações e condições previstas 
no edital, em qualquer local indicado pelo CONTRATANTE, nesta capital. Caso 
seja verificada qualquer incompatibilidade ou irregularidade, o material deverá 
ser substituído, por conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo 50 
(cinquenta) minutos, não considerados como prorrogação do prazo da entrega, 
sob pena de glosa no pagamento e aplicação de penalidades. 
 
i) Remover, às suas expensas, o produto entregue em desacordo com o 
previsto no Termo de Referência; 
 
j) Assumir todos os ônus relativos ao pagamento de salários e encargos 
trabalhistas referentes a seus empregados, bem como os encargos judiciais ou 
extrajudiciais decorrentes da execução dos serviços objeto da avença, que 
tiver dado causa a terceiro(s) pela mesma contratada(a); 
 
k) Informar a CONTRATANTE o nome da pessoa designada para representá-la 
durante a vigência do contrato; 
 
l) Assumir responsabilidade pela execução do fornecimento de lanches, do 
material necessário ao seu consumo e preparação do local onde serão servidos, 
não podendo transferi-la a outrem sem autorização da CONTRATADA; 
 
m) Assumir total responsabilidade pelas despesas com os serviços, alimentos e 
materiais utilizados na preparação e consumo dos lanches, embalagens, 
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transporte e carga; 
 
n) Possuir veículo adequado para a entrega dos lanches na sede do TRE, que 
devem ser transportados em embalagens hermeticamente fechadas, em 
plástico resistente, com impressão das datas de fabricação e vencimento. 

 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
 

 Deverá a Contratada observar, também, o seguinte: 
 

a) É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de 
Pessoal do Contratante durante a vigência do contrato;  

 
b) É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste 
contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do contratante;  

 
c) É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a contratação de 
empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros ou 
parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 
cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada 
pelo art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ. 

 
CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
      Caberá à contratada executar diretamente os serviços contratados, 
assumindo total responsabilidade, não podendo transferi-la sem autorização da contratada. 

 
CLÁUSULA DEZ – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 
     Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável 
pela execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de 
qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e 
completa fiscalização sobre os serviços através de seu(s) servidor(es) nomeado(s). 
 
CLÁUSULA ONZE - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

A atestação da fatura da execução dos serviços objeto deste contrato caberá 
ao Gestor do Contrato designado para esse fim. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA DESPESA 
 

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos orçamentários a serem aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
em 2020, consignados no PTRES no 167850  (Eleições 2020), Elemento de Despesa n° 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissados pela Nota de 
Empenho nº xx, de xxx de xxxxx de 2018, no valor de R$ xxxxxxx. 
 
CLÁUSULA TREZE – DO PAGAMENTO 
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 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em 05 (cinco) dias úteis, após o atesto da nota fiscal respectiva. O Atesto 
ocorrerá em até 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento pela gestão ou fiscalização da 
contratação. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Nota Fiscal do serviço deverá informar quantos e quais os dias do 
fornecimento dos lanches. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O CONTRATANTE, por ocasião do pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
de serviços o documento que comprove a opção, para que não incidam retenções 
indevidas. 
 
PARÁGRAFO SEXTO – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a 
taxa de atualização financeira devida pelo contratante, entre a data acima referida e a 
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula: 
 
                             EM = I x N x VP 
                             Onde: 
                             EM = Encargos moratórios; 

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

                             VP = Valor da parcela a ser paga. 
                             I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 
 
                             I = (TX/100)                I = (6/100)            I = 0,0001644 
                                365                            365 
                             TX = Percentual da taxa anual = 6/%.  
 
CLÁUSULA QUATORZE – DA VIGÊNCIA 
 

O presente contrato terá vigência a partir da data da sua assinatura e término 
no dia 31 de dezembro de 2020. 
 

CLÁUSULA QUINZE – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 
 

No interesse da Administração do contratante, o valor inicial dos serviços 
objeto deste contrato, poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento), conforme o disposto no art. 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições 
licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 
estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as 
partes contratantes. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
 

O presente contrato poderá ser alterado, nos termos previstos no art. 65 da 
Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse do contratante, com a apresentação das devidas 
justificativas, nos seguintes casos: 
 

a) unilateralmente pelo contratante: 
 

a.1) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 
adequação técnica aos seus objetivos; e  
 
a.2) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no 
art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DEZESSETE - DAS  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
  Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, 
o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar 
e contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação das seguintes sanções:  
 

a) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em caso de: 
 

a.1) entrega parcial do objeto; 
 
a.2) entrega de produtos com especificação diversa ou de modo diverso 
do exigido no Termo de Referência (Anexo I); 
 
a.3)reiteração em atraso na entrega do objeto, após regularmente 
notificada, após 5 (cinco) reiterações. 

 
b) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor cumulada com rescisão 
contratual,  no caso de inexecução total do contrato, considerado quando 
decorridas 4 (quatro) horas de atraso, sem que a Contratada tenha iniciado a 
execução de qualquer das obrigações previstas no Termo de Referência), a 
incidir sobre o valor do contrato,  

c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato cumulada 
com rescisão contratual, no caso de fornecimento de alimentos deteriorados, 
com data de validade vencida ou contaminados; 

d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato cumulada 
com rescisão contratual, caso a Contratada não regularize a documentação 
entregue anexa à nota fiscal no prazo concedido pelo Contratante. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - 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. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - A contratada, 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 SÉTIMO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
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PARÁGRAFO OITAVO - Se a contratada 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 descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio 
por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO NONO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 
 
PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO ONZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO DOZE - 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 TREZE - 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. 
 
PARÁGRAFO CATORZE - 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 DEZOITO - DA RESCISÃO 
 

 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, 
conforme disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, notificando-
se a Contratada; 
 
b) amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 
Administração do Contratante; 
 
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
CLÁUSULA DEZENOVE - DA VINCULAÇÃO DESTE AJUSTE AO ATO CONVOCATÓRIO E À 
PROPOSTA DE PREÇO DA CONTRATADA 
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 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao ato convocatório 
referente ao Pregão nº XX/2020, bem como à proposta comercial da Contratada, inserta no 
processo SEI n° 0010681-61.2019.6.02.8000, que passa a fazer parte integrante do referido 
contrato, independente de transcrição. 
 
CLÁUSULA VINTE - 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 VINTE E UM – DO FORO 

  
As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Justiça Federal em 
Maceió, Seção Judiciária de Alagoas, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.  
 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, 
são assinadas pelos representantes das partes contratante e contratada. 
 
                                         Maceió/AL, em XX de XXXX de 2020. 
 

 
Pelo TRE/AL  

 
      Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

 
 
 

Pela Empresa               
Representante da empresa 

 
 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico alterada (0665386)         SEI 0010681-61.2019.6.02.8000 / pg. 213



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

 

DESPACHO

Maceió, 09 de março de 2020.
À AJ-DG,
com minuta alterada do edital, para excluir o item

7.6.2  do edital,  alterar a redação da alínea "h" do item 21.1.
do edital e do item 8.1.9 do Termo de Referência.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 09/03/2020, 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
0665388 e o código CRC A831500D.

0010681-61.2019.6.02.8000 0665388v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 09 de março de 2020.
À SAD,
 
Para incluir no termo de referência as justificativas

informadas no Despacho SAD (0663558), referentes aos itens
10 e 13 da tabela de verificação.  

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 09/03/2020, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0665505 e o código CRC 508A4A6A.

0010681-61.2019.6.02.8000 0665505v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de março de 2020.
 
 
Retornem os autos à SLC para, em atendimento ao

Despacho AJ-DG 0665505, incluir as justificativas quanto aos
itens 10 e 13 da Tabela de Verificação, indicadas no Despacho
GSAD 0663558, no termo de referência que serve de anexo à
minuta do edital (0665386).

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 10/03/2020, às 19:25, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0666335 e o código CRC 6C0C2B3D.

0010681-61.2019.6.02.8000 0666335v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002200  
  
  
  

PROCESSO Nº 0010681-61.2019.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxx de 2020 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 
 
 

 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da 
Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos objetivando a contratação de  serviços de fornecimento de 
lanches, tudo de acordo com requisição promovida pela Comissão de Planejamento das 
Eleições. 

 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao presente 
torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e 
147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da Presidência 
deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 
2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO E DO PRAZO DE ENTREGA 
 

1.1.  O presente Pregão tem por objeto a contratação dos serviços de 
fornecimento de lanches e materiais necessários ao seu consumo, bem como a 
preparação do local onde deverá ser servido, quando da realização das sessões plenárias 
do Tribunal durante o período eleitoral, de agosto a dezembro de 2020, inclusive sábados, 
domingos e feriados, se necessário, ressaltando-se, ainda, que o fornecimento de lanches 
será imprescindível no domingo em que ocorrerá as eleições, no 1º turno, e eventual 2º 
turno. 

 

1.2. Os lanches  deverão ser fornecidos sob demanda, observada a 
estimativa abaixo: 
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DESCRIÇÃO 

 

 
UNIDADE 

 
QUANTIDADE ESTIMADA 

DE LANCHES (A) 

 

Serviço de fornecimento 
de lanche para as sessões 

plenárias do Tribunal 

 
 

Lanche/Pessoa 

 

1.500 lanches 

(60 sessões x 

25 pessoas) 

 

 

1.3. Denomina-se “Lanche/Pessoa” a quantidade de alimento destinada 
ao consumo de uma pessoa, de forma que o preço deverá corresponder ao valor devido 
por pessoa em cada lanche. 

1.4. Os horários, bem como as datas e local para a prestação dos serviços 
serão definidos pela gestão contratual, devendo a contratada ser informada com, no 
máximo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, inclusive para ciência quanto aos 
itens que deverão ser servidos, de acordo com a diversidade prevista neste termo de 
referência. 

 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
2.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 

 

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

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas 

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

11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

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

2006. 

2.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

b) que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
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c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

de 1993; 

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

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

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

2.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará 

“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes 

declarações:  

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

123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido 

em seus arts. 42 a 49;  

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

e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

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

anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 
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h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com 

deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras 

de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

2.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
3 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que 

permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma 

eletrônica. 

3.2.  O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do 

Governo Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de 

certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – 

ICP - Brasil. 

3.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a 

responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua 

capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão. 

3.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações 

efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, 

inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a 

responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação 

por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por 

terceiros. 

3.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 

cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão 

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

4.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, 

concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a 

descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura 

da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa 

documentação.  
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4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

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

4.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação 

que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados 

constantes dos sistemas. 

4.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a 

documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e 

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

4.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda 

de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou 

de sua desconexão.  

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

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação 

entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos 

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante 

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 
5 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total dos serviços ofertados, considerando o fornecimento do 

quantitativo estimado de 1.500 (um mil e quinhentos) lanches; 

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

especificação constante no Anexo I;  

5.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que 

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
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5.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

5.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

parte dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da 

União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: 

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou 

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

 

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

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

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste 

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência.  

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

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

6.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu 

recebimento e do valor consignado no registro.  

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total  do serviço ofertado, 

considerando o fornecimento do quantitativo estimado de 1.500 (um mil e 

quinhentos) lanches. 

6.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
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6.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

6.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser 

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

segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos 

lances.  

6.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de 

disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e 

sucessivos, com lance final e fechado. 

6.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze 

minutos. Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente 

determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.11. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade 

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste 

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

máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual 

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida 

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

licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um 

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

encerramento deste prazo. 

6.13. Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, 

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

6.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os 

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 

ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

 

6.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 
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6.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

6.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa 

competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes 

para a recepção dos lances.  

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

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

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, 

no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

6.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

6.22.1. no pais; 

6.22.2. por empresas brasileiras;  

6.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

6.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

6.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo 

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado 

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos 

documentos complementares, quando necessários à confirmação 

daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

7.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta 

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

em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, 

observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 

10.024/2019.  

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

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

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

desclassificação.  

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.3.1. O preço máximo total fixado para os serviços ora  licitados é de R$ 
34.275,00 (trinta e quatro mil e duzentos e setenta e cinco reais), que, de modo 
algum, vincula a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca 
de preços inferiores. 
 

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

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

de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório 

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se 

referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os 

quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

7.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

 

7.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 
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somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

7.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital 

complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) 

horas, sob pena de não aceitação da proposta.  

7.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação 

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 

formalmente aceita pelo Pregoeiro.  

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

 

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

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

7.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 

subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, 

conforme disposto no item 7.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
8 – DA HABILITAÇÃO. 

 

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do 

licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o 

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, 

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

8.1.1. SICAF; 

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

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

8.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e 

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

prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
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administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de 

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

8.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

8.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta 

subsequente. 

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

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

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

e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 

2018. 

8.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução 

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

atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil 

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

8.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme 

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

8.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
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8.7.  Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de 
requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver 
dúvida em relação à integridade do documento digital. 

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

 

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

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

comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

8.10.  Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

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

habilitação: 

 

8.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante 

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 
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8.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

8.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro 

de Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), 

referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da 

Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

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

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

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

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação 

de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra 

equivalente, na forma da lei;  

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

8.10.2.3.O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 
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Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de 

inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da 

apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do 

último exercício. 

 

8.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda 

a todas as demais exigências do edital. 

 

8.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

8.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, 

no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, 

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

8.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no 

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos 

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

classificação, seguir-se outra licitante com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

8.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

8.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, 

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

8.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) 
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valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do 

licitante nos remanescentes. 

8.10.3.  Quanto à habilitação técnica: 
 
a) alvará sanitário, expedido pela Vigilância Sanitária Municipal do local de 
preparação e fornecimento dos lanches, comprovando boas condições de 
armazenagem e preparo do objeto licitado; 
 
b) pelo menos, 01 (um) atestado ou declaração de capacidade técnica, em 
nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
que comprove a prestação, em no mínimo 50% (cinquenta por cento), de 
serviços semelhantes ao objeto licitado. 

 

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

licitante será declarado vencedor. 

9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

9.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

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

deverá: 

a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma 

via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser 

assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

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

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do serviço ofertado; 

d) conter o preço unitário e  total dos serviços ofertados. 

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 
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9.5.  A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto 

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

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

 

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

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 

10 - DOS RECURSOS. 

 

10.1.  Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e 

trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se 

for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer 

licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra 

qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 

tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se 

admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 

contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que 

começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

10.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 

 

11.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 
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a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos 

anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a 

própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os 

que dele dependam; 

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

licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento 

equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos 

do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os 

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

11.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

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

dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus 

dados cadastrais atualizados. 

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

 

12.1.  O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por 

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

12.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

13.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 22.13 deste Edital,  Seção de Licitações e Contratos. 

13.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

13.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

13.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 
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para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

13.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

13.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

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

13.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

14 – DO REAJUSTE   
 

14.1. Os preços dos serviços licitados serão fixos e irreajustáveis. 

 
15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante contrato de prestação de serviços, no qual constarão todas as especificações do 
objeto, valor, prazos de pagamento e de entrega em conformidade com o presente edital.  
 
15.2. A licitante vencedora deverá assinar o instrumento contratual, no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da convocação, e receberá a Nota de 
Empenho respectiva, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
15.3. Antes da assinatura do instrumento contratual e recebimento da Nota 
de Empenho será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas neste 
Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato.  
 
15.4. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.3 ou recusar-se 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. 
. 
 
16 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
16.1. A execução dos serviços será acompanhada, fiscalizada e atestada 
por servidor designado para a gestão do contrato pela Administração do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas. 
 
16.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para a adoção de medidas necessárias e/ou 
convenientes. 
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17 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
17.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla 
defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

17.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 

17.4. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita 
a aplicação das seguintes sanções:  

 
a) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em caso 
de: 

 
a.1) entrega parcial do objeto; 
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a.2) entrega de produtos com especificação diversa ou de modo 
diverso do exigido no Termo de Referência (Anexo I); 
 
a.3)reiteração em atraso na entrega do objeto, após regularmente 
notificada, após 5 (cinco) reiterações. 

 
b) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor cumulada com rescisão 
contratual,  no caso de inexecução total do contrato, considerado quando 
decorridas 4 (quatro) horas de atraso, sem que a Contratada tenha 
iniciado a execução de qualquer das obrigações previstas no Termo de 
Referência), a incidir sobre o valor do contrato,  

c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato cumulada 
com rescisão contratual, no caso de fornecimento de alimentos 
deteriorados, com data de validade vencida ou contaminados; 

d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato cumulada 
com rescisão contratual, caso a Contratada não regularize a 
documentação entregue anexa à nota fiscal no prazo concedido pelo 
Contratante. 

 
17.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.6. 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. 
 
17.7. A licitante contratada, 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. 
 
17.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
 
17.9. Se a licitante contratada 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 descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
17.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 
 
17.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
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17.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

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

 
17.13. 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. 
 
17.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 

 
18 - DO PAGAMENTO 
 
18.1.  O pagamento será efetuado, por meio de ordem bancária de crédito 
em conta corrente da CONTRATADA, em até 05 (cinco) dias úteis após o atesto nota fiscal 
respectiva. 
 

18.1.1. O atesto ocorrerá em até 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento 
pela gestão ou fiscalização da contratação. 
 
18.1.2. A Nota Fiscal do serviço deverá informar quantos e quais os dias do 
fornecimento dos lanches. 

 
18.2.  Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
18.3.  Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
18.4.  O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 
 
18.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da 
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de 2004, 
para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula 
acima. 
 
18.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido 
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante 
a aplicação da seguinte fórmula: 
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EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
19 – DA DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA  
 
19.1.  As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2020, relativos ao PTRES n° 167864 (Eleições 2020)- Natureza da Despesa n° 33.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica). 
 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. .São Obrigações do Contratante: 
 

a) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas 
obrigações especificadas; 

 

b) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para 
a execução do serviço; 

 

c) Comunicar à CONTRATADA, com antecedência mínima de 01 (um) dia, acerca 
da necessidade de fornecimento de lanches, do material necessário ao 
consumo dos mesmos, e preparação do ambiente onde serão servidos; 

 

d) Rejeitar, no todo ou em parte, produtos que a CONTRATADA entregar fora das 
especificações previstas no edital); 

 

e) Efetuar o pagamento à empresa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
após o atesto, nos preços e nas condições pactuadas, mediante apresentação 
da Nota Fiscal/Fatura. O atesto ocorrerá em até 02 (dois) dias úteis a partir do 
recebimento pela gestão ou fiscalização da contratação. 

 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
21.1. São obrigações da Contratada: 
 

a)  executar os serviços atendendo às demandas descritas na planilha 
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constante do item 2 do Termo de Referência; 
 
b) atender às solicitações realizadas  pelo gestor do contrato; 
 
c) indenizar os danos causados ao TRE ou a terceiros, decorrentes da prestação 
dos serviços em referência; 
 
d) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 
na licitação; 
 
e) Manter um representante legal nesta Capital, a quem competirá receber 
todas as solicitações da CONTRATANTE relativas ao cumprimento do contrato; 
 
f) fornecer toda a estrutura necessária para a execução do serviço, como copos, 
garrafas térmicas, jarras, material de copa e cozinha, dentre outros; 
 
g) providenciar toda a arrumação do espaço onde ocorrerá o serviço, antes do 
evento; 
 
h) Proceder à entrega dos lanches e materiais nas condições mencionadas no 
Termo de Referência  e de acordo com as especificações e condições previstas 
no edital, em qualquer local indicado pelo CONTRATANTE, nesta capital. Caso 
seja verificada qualquer incompatibilidade ou irregularidade, deverá haver a 
substituição dos itens, por conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo 50 
(cinquenta) minutos, não considerados como prorrogação do prazo da entrega, 
sob pena de glosa no pagamento e aplicação de penalidades. 
 
i) Remover, às suas expensas, o produto entregue em desacordo com o previsto 
no Termo de Referência; 
 
j) Assumir todos os ônus relativos ao pagamento de salários e encargos 
trabalhistas referentes a seus empregados, bem como os encargos judiciais ou 
extrajudiciais decorrentes da execução dos serviços objeto da avença, que tiver 
dado causa a terceiro(s) pela mesma contratada(a); 
 
k) Informar a CONTRATANTE o nome da pessoa designada para representá-la 
durante a vigência do contrato; 
 
l) Assumir responsabilidade pela execução do fornecimento de lanches, do 
material necessário ao seu consumo e preparação do local onde serão servidos, 
não podendo transferi-la a outrem sem autorização da CONTRATADA; 
 
m) Assumir total responsabilidade pelas despesas com os serviços, alimentos e 
materiais utilizados na preparação e consumo dos lanches, embalagens, 
transporte e carga; 
 
n) Possuir veículo adequado para a entrega dos lanches na sede do TRE, que 
devem ser transportados em embalagens hermeticamente fechadas, em 
plástico resistente, com impressão das datas de fabricação e vencimento. 
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22 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 

estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.   

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

22.4.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 

validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

contratação. 

22.6.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

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

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.8.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-

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

dias de expediente na Administração. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 
22.11. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
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22.12. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do 
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente no TRE/AL. 
 
22.13.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
22.14. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
22.15. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 22.13, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
22.16. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Modelo de Contrato  

 
22.17. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, xx de xxxxx de 2020. 
 
 

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

 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. DO OBJETO 
 

O presente termo de referência tem por objetivo definir e detalhar, na forma da 
Resolução TRE/AL nº 15.817/2017, a contratação dos serviços de fornecimento de 
lanches e materiais necessários ao seu consumo, bem como a preparação do local 
onde deverá ser servido, quando da realização das sessões plenárias do Tribunal 
durante o período eleitoral, de agosto a dezembro de 2020, inclusive sábados, 
domingos e feriados, se necessário, ressaltando-se, ainda, que o fornecimento de 
lanches será imprescindível no domingo em que ocorrerá as eleições, no 1º turno, e 
eventual 2º turno. 

 

1.1. O fornecimento de lanche será concedido aos servidores, membros e demais 
autoridades, nas sessões que se estenderem além do horário de funcionamento da 
Corte, em conformidade com a Resolução nº 15.817/2017. 

 

1.2. A aquisição deverá ser sob demanda, observada a estimativa no item 2. 

 

 
2. DA QUANTIDADE ESTIMADA 

 

 

 
DESCRIÇÃO 

 

 
UNIDADE 

 
QUANTIDADE 

ESTIMADA DE 

LANCHES (A) 

 

PREÇO 

UNITÁRIO DO 

LANCHE POR 

PESSOA (B) 

 

PREÇO 

TOTAL 

ESTIMADO 

(A x B) 

 

Serviço de fornecimento de 
lanche para as sessões 
plenárias do Tribunal 

 
 

Lanche/Pessoa 

 

60 sessões x 

25 pessoas = 

1.500 lanches 

  

 

 
2.1. A estimativa levou em conta a média de 12 (doze) sessões plenárias por mês 
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no período eleitoral, de agosto a dezembro de 2020, com a participação de 25 
pessoas. 

 

 
3. DA DESCRIÇÃO DO ITEM 

 

Fornecimento de 1.500 (mil e quinhentos) lanches conforme estimativa detalhada no 

item 2. 

 

Os horários, bem como as datas e local para a prestação dos serviços serão definidos pela gestão 

contratual, devendo a contratada ser informada com, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas de 

antecedência, inclusive para ciência quanto aos itens que deverão ser servidos, de acordo com a 

diversidade prevista neste termo de referência. 

 

Denomina-se “Lanche/Pessoa” a quantidade de alimento destinada ao consumo de 
uma pessoa, de forma que o preço deverá corresponder ao valor devido por pessoa 
em cada lanche. 

 

 
4. DA JUSTIFICATIVA 

 

A contratação pretendida atende ao estabelecido na Res. TRE/AL nº 15.817/2017, a 
qual dispõe sobre a concessão de lanches, em caráter excepcional, aos servidores, 
membros e outros possíveis participantes das sessões e eventos deste Regional, 
compatíveis com os objetivos institucionais do Tribunal e por este promovidos. 

 

 
5. DA PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

Em se tratando da prestação de serviço, os lanches serão fornecidos nos dias em que 
as sessões do Tribunal Pleno se realizarem, devendo o calendário das sessões ser 
encaminhado à CONTRATADA assim que for aprovado pelo órgão. 

 

 
6. DOS REQUISITOS 
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MANUSEIO E PREPARO DOS ALIMENTOS 

 

 

Os meios de transporte do alimento preparado devem ser higienizados, sendo 
adotadas medidas a fim de garantir a ausência de vetores e pragas urbanas. Os 
veículos devem ser dotados de cobertura para proteção de carga, não devendo 
transportar outras cargas que comprometam a qualidade higiênico-sanitária do 
alimento preparado, conforme RDC nº 216/2004, da ANVISA. 

 

Em todo o serviço deverão ser atendidas as Boas Práticas de Fabricação de 
Alimentos, de acordo com a RDC Nº 216/2004, da ANVISA, além de técnicas 
corretas de culinária e higiene, mantendo-se os alimentos saudáveis e adequadamente 
temperados, respeitando as características próprias de cada ingrediente, assim como 
os diferentes fatores de modificação – físico, químico e biológico – no sentido de 
assegurar a preservação dos nutrientes. 

 

Os alimentos preparados para determinado evento deverão ser consumidos 
naquele período e, no caso de eventual excedente, caberá ao CONTRATANTE 
determinar a sua destinação. 

 

Qualquer tipo de alimento anteriormente preparado pela CONTRATADA não poderá 
ser reutilizado no preparo de outros lanches e congêneres. 

 

 

 

DOS ALIMENTOS 

 

 

Os alimentos deverão ser servidos de forma correspondente ao número de 
participantes, ou seja, em quantidade suficiente, que não seja excessiva nem 
tampouco denote escassez, durante toda a realização do evento. 

 

Quanto ao sabor dos pratos, estes não deverão ser excessivamente temperados, nem 

insossos. 
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Os alimentos utilizados devem ser, prioritariamente, frescos e naturais, evitando-se, 
sempre que possível, os enlatados, corantes, aromatizantes químicos e sabores 
artificiais. 

 

 

 

DA ORGANIZAÇÃO DAS MESAS 

 

 

Manter as mesas impecavelmente dispostas, com toalhas bem passadas e com pratos, 
copos, xícaras, talheres, garrafas térmicas, jarros, bandejas, dentre outros, 
perfeitamente limpos. 

 

As bebidas servidas em jarras ou garrafas térmicas deverão ser identificadas 
com adesivo ou plaqueta contendo seu nome impresso em papel branco, 
posicionado à sua frente, na mesa. 

 

 

 

DOS MATERIAIS E UTENSÍLIOS 

 

 

Os apetrechos em metal, tais como talheres de mesa e de serviço, bandejas, baixelas, 
travessas, bules, açucareiros e porta-adoçantes, dentre outros, deverão ser em “inox”, 
modelo liso, sem ornamentos excessivos. 

 

As jarras para sucos deverão ser em vidro fino, transparente, incolor e liso, 
ou inox, sem ornamentos excessivos. 

 

Os copos de mesa deverão ser em vidro fino, incolor e liso, sem ornamentos 

excessivos. 

 

As louças, tais como: pratos, xícaras de chá, pires etc, deverão ser em 
porcelana branca, fina, lisa, sem ornamentos excessivos. 
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As toalhas de mesa deverão ser em brocado discreto e as sobretoalhas deverão ser 
lisas, na cor branca ou em tons pastéis, sem quaisquer desenhos ou estampas. 

 

Os guardanapos de papel deverão ser brancos e de folha dupla. 

 

A empresa deverá fornecer um número suficiente de mesas para a perfeita realização 

dos serviços. 

 

 

 

DOS SERVIÇOS E CARDÁPIOS 

 

 
Serviços de preparação, montagem e distribuição. 

 

A CONTRATADA deverá fornecer os seguintes itens com os lanches: Açúcar em 
sachê; adoçante líquido ou em sachê (sucralose e não aspartame) e balde com gelo 
(para as bebidas). 

 

Relacionam-se abaixo os itens do cardápio por evento : 

 

1. Água de côco-anão natural; 
 

2. Café e chás 
 

Sucos (três sabores); 

3. Refrigerante (03 sabores, tipo Guaraná Antárctica, Coca-Cola e Sprite ou Soda 
Limonada, ou de qualidade similar); 

 

4. Refrigerante dietético (03 sabores, tipo Guaraná Antárctica, Coca-Cola e Sprite 
ou Soda Limonada, ou de qualidade similar); 

 

5. Sanduíche natural de pão integral; 
 

6. Mini-sanduíches com recheio de frios e queijo; 
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7. Salgados: petit-four, pão de queijo, pão salada russa, croissants (queijo, misto e 
frango), tortas (frango, camarão ou palmito), quiches, torradas com patês, frios; 

 

8. Bolos (laranja, baunilha, inglês, de rolo ou massa puba, três tipos por evento) ou 

similar e tortas; 
 

9. Salada de frutas frescas; 
 

10. Oferecer um percentual de 20% (vinte por cento) dos lanches, dentre os 
itens do cardápio, para os intolerantes a glúten e lactose. 

 

 
7. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

7.1. Qualquer comprovação de falta de higiene, tanto no preparo ou após fornecidos 
os lanches, obrigará a CONTRATADA a substituir as quantidades fornecidas, 
arcando com os respectivos custos, independente das penalidades legalmente 
previstas. 

 

7.2. Todos os produtos utilizados devem estar conforme as especificações 
constantes do item 6, podendo a CONTRATANTE recusar-se a recebê-los caso 
estejam fora dos padrões especificados, mesmo que a verificação somente tenha se 
tornado possível no decorrer da utilização. Neste caso, os produtos ficarão à 
disposição da CONTRATADA para recolhimento e não serão pagos. 

 

7.3. Os lanches e materiais necessários ao consumo devem ser entregues no prazo 
previamente informado pelo TRE, sendo considerado como recusa formal a falta de 
entrega dos mesmos no prazo estabelecido, salvo caso fortuito ou força maior, 
comprovados pela CONTRATADA. 

 

7.4. O recebimento dos lanches e materiais necessários ao seu consumo 
será feito por representante designado pelo TRE, que acompanhará a 
preparação do local onde serão servidos. 

 

 
8. DAS OBRIGAÇÕES 

 

8.1. DA CONTRATADA 
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Além daquelas determinadas por Leis, Decretos, Regulamentos e demais normas 
legais pertinentes, também se incluem nas obrigações da CONTRATADA o 
seguinte: 

 

8.1.1. A execução dos serviços deverá atender às demandas descritas na planilha 

constante do item 2; 
 

8.1.2. Os serviços serão formalmente solicitados à CONTRATADA, pelo gestor do 

contrato; 
 

8.1.3. A CONTRATADA se obriga à indenização por danos causados ao TRE ou a 
terceiros, decorrentes da prestação dos serviços em referência; 

 

8.1.4. Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 

 

8.1.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem prévia 
anuência do TER; 

 

8.1.6. Manter um representante legal nesta Capital, a quem competirá receber 
todas as solicitações da CONTRATANTE relativas ao cumprimento do 
contrato. 

 

8.1.7. A CONTRATADA deverá fornecer toda a estrutura necessária para a 
execução do serviço, como copos, garrafas térmicas, jarras, material de copa e 
cozinha, dentre outros. 

 

8.1.8. A CONTRATADA, antes do evento, deverá providenciar toda a arrumação do 
espaço onde ocorrerá o serviço. 

 

8.1.9. Proceder à entrega dos lanches e materiais nas condições mencionadas neste 
Termo e de acordo com as especificações e condições previstas no edital, em qualquer 
local indicado pelo CONTRATANTE, nesta capital. Caso seja verificada qualquer 
incompatibilidade ou irregularidade, deverá haver a substituição dos itens, por conta e 
ônus da CONTRATADA, em no máximo 50 (cinquenta) minutos, não considerados 
como prorrogação do prazo da entrega, sob pena de glosa no pagamento e aplicação 
de penalidades. 

8.1.10. Remover, às suas expensas, o produto entregue em desacordo com o item 2. 
 

8.1.11. Assumir todos os ônus relativos ao pagamento de salários e encargos 
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trabalhistas referentes a seus empregados, bem como os encargos judiciais ou 
extrajudiciais decorrentes da execução dos serviços objeto da avença, que tiver 
dado causa a terceiro(s) pela mesma contratada(a). 

 

8.1.12. Informar a CONTRATANTE o nome da pessoa designada para representá-
la durante a vigência do contrato. 

 

8.1.13. Assumir responsabilidade pela execução do fornecimento de lanches, do 
material necessário ao seu consumo e preparação do local onde serão servidos, não 
podendo transferi-la a outrem sem autorização da CONTRATADA. 

 

8.1.14. Assumir total responsabilidade pelas despesas com os serviços, alimentos 
e materiais utilizados na preparação e consumo dos lanches, embalagens, 
transporte e carga. 

 

8.1.15. Possuir veículo adequado para a entrega dos lanches na sede do TRE, que 
devem ser transportados em embalagens hermeticamente fechadas, em plástico 
resistente, com impressão das datas de fabricação e vencimento. 

 

8.1.16. Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em caso de: 
 

a) entrega parcial do objeto; 
 

b) entrega de produtos com especificação diversa ou de modo diverso do exigido neste 

Termo de Referência; 
 

c) reiteração em atraso na entrega do objeto, após regularmente notificada, após 5 

(cinco) reiterações. 

 

 
8.2 DA CONTRATANTE 

 

8.2.1. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas 

obrigações especificadas. 
 

8.2.2. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a 

execução do serviço. 
 

8.2.3. Comunicar à CONTRATADA, com antecedência mínima de 01 (um) dia, 
acerca da necessidade de fornecimento de lanches, do material necessário ao 
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consumo dos mesmos, e preparação do ambiente onde serão servidos. 
 

8.2.4. Rejeitar, no todo ou em parte, produtos que a CONTRATADA entregar 
fora das especificações previstas no edital. 

 

8.2.5. Efetuar o pagamento à empresa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
após o atesto, nos preços e nas condições pactuadas, mediante apresentação da Nota 
Fiscal/Fatura. O atesto ocorrerá em até 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento 
pela gestão ou fiscalização da contratação. 

 
9. DA ACEITAÇÃO DA PROPOSTA E DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

9.1. A licitante deverá apresentar, junto com a sua proposta, alvará sanitário, 
expedido pela Vigilância Sanitária Municipal do local de preparação e 
fornecimento dos lanches, comprovando boas condições de armazenagem e 
preparo do objeto licitado; 

 

9.2. Será solicitada pelo Pregoeiro, via sistema, da empresa que oferecer o menor 
preço, a apresentação de, pelo menos, 01 (um) atestado ou declaração de capacidade 
técnica, em nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, que comprove a prestação, em no mínimo 50% (cinquenta por cento), de 
serviços semelhantes ao objeto deste Termo de Referência. 

 

9.2.1. A exigência acima se faz necessária, pois entre outros aspectos, a Administração 

deverá analisar a qualificação técnica dos licitantes, com o objetivo de aferir se 

dispõem de conhecimento, experiência e aparelhamentos técnico e humano 

suficientes para satisfazer o contrato a ser celebrado. Assim a medida visa 

salvaguardar, ou ao menos mitigar o risco, da Administração contratar possíveis 

licitantes sem capacidade de executar a contento os serviços, o que culmina, 

quase sempre, em rescisão contratual por inexecução total ou parcial, causando 

prejuízo à Administração, vez que os serviços, quando executados, são de 

qualidade muito inferior à mínima que consta no instrumento convocatório. 

9.2.2.  Há de se ponderar que a exigência de experiência anterior com a fixação de 

quantitativo mínimo de 50% é razoável e justificável, consoante jurisprudência 

do TCU (Acórdão 244/2015 - Plenário), haja vista a peculiaridade dos serviços 

do ramo de alimentação e a complexidade da logística para fornecimento dos 

itens nos prazos assumidos. 

10. DA RESCISÃO DO CONTRATO 
 

10.1. Decorridas 04 (quatro) horas de atraso sem que a CONTRATADA tenha 
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iniciado a execução de qualquer das obrigações previstas neste Termo de 
Referência, estará caracterizada a inexecução total do contrato, ensejando sua 
rescisão e aplicação de multa no valor de 30% (trinta por cento) do contrato. 

 

10.2. O fornecimento de alimentos deteriorados, com data de validade vencida ou 
contaminados resultará na rescisão contratual cumulada com 20% (vinte por cento) 
sobre o valor do contrato. 

 

10.3. A multa poderá ser descontada dos pagamentos devidos pelo TRE/AL ou, 
quando for o caso, cobrada judicialmente. 

 

10.4. As penalidades serão registradas no SICAF e, no caso de suspensão de licitar, a 
CONTRATADA deverá ser descredenciada por igual período, sem prejuízo das 
demais cominações legais. 

 

10.5. A CONTRATADA será apenada com rescisão contratual e multa de 20% 
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato, caso não regularize a documentação 
entregue anexa à nota fiscal no prazo concedido pela CONTRATANTE. 

 

10.6. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções, será assegurado à contratada o 
contraditório e a ampla defesa e observado o devido processo legal. 

 

 
11. DA VIGÊNCIA 

 

A vigência da contratação dos serviços ora descritos se dará no período de 1º de 
agosto a 31 de dezembro de 2020, podendo se encerrar antes, no interesse do 
CONTRATANTE, desde que a CONTRATADA seja comunicada com antecedência 
de pelo menos 48 horas. 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS, Servidora 

Requisitada, em 20/01/2020, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 
Pregão Eletrônico nº xx/2020  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  
Endereço  

CEP  
Fones:  

Fax  
E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  

Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  

CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
Cart. de Identidade  
Orgão Expedidor  

CPF  
 

Dados Bancários da Empresa 
Banco  

Agência  
Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  
Cargo  

Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  

E-mail  
 

Empresa optante pelo SIMPLES?           (  ) Sim   (  ) Não
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ANEXO III 

 
MINUTA  

 
CONTRATO Nº XX/2020 

Processo nº 0010681-61.2019.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
Contrato de prestação de serviços que 
celebram entre si a União, através do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e a 
empresa XXXX. 

 
 Pelo presente instrumento de contrato, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DE ALAGOAS, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377- Farol, 
CEP: 657051-090, inscrito no CNPJ sob n° 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, 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, residente e domiciliado nesta Cidade, e a empresa XXXX, com sede à XXXX, 
CEP: XXX, e-mail: XXX, Fone: XXX, nesta capital, inscrita no CNPJ sob o n° XXXX, daqui por 
diante denominada CONTRATADA, neste ato representada por XXXX, resolvem estipular o 
presente contrato de prestação de serviços, com fundamento na Lei nº 10.520/2002, no 
Decreto nº 10.024/2019 e subsidiariamente na Lei nº 8.666/93, combinada com as demais 
normas de direito aplicáveis à espécie e no que consta no processo administrativo nº 
0010681-61.2019.6.02.8000, celebrado na modalidade de Pregão Eletrônico nº xx/2020, 
mediante as cláusulas e condições que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 
 A presente contratação será regida pelas cláusulas previstas neste 
instrumento, pelas normas da Lei Nacional n° 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Aplicam-se ao ajuste, ainda, os preceitos de direito público e, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito 
privado. Aplica-se, ainda, a Resolução nº 15.787, de 15/02/2017, do Tribunal Regional 
Eleitoral de Alagoas, disponível no site www.tre-al.gov.br, seguindo o caminho: Informações 
gerais, Norma de Contratação. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 

 
  Este contrato tem por objeto a prestação serviços de fornecimento de 
lanches e materiais necessários ao seu consumo, bem como a preparação do local 
onde deverá ser servido, quando da realização das sessões plenárias do Tribunal durante o 
período eleitoral, de agosto a dezembro de 2020, inclusive sábados, domingos e feriados, 
se necessário, ressaltando-se, ainda, que o fornecimento de lanches será imprescindível no 
domingo em que ocorrerá as eleições, no 1º turno e eventual 2º turno. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O fornecimento de lanche será concedido aos servidores, membros 
e demais autoridades, nas sessões que se estenderem além do horário de funcionamento 
da Corte, em conformidade com a Resolução nº 15.817/2017. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS ESPECIFICAÇÕES 
 
      A CONTRATADA deverá fornecer lanche, conforme a necessidade do 
CONTRATANTE, por dia de sessão, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os horários, bem como as datas e locais para a prestação dos 
serviços serão definidos pela gestão contratual, com antecedência mínima de 24h (vinte e 
quatro horas). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO -  São estimadas  a realização de 12 (doze) sessões plenárias por 
mês no período eleitoral, de agosto a dezembro de 2020, com a participação de 25 pessoas. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO 

 
    O valor total estimado do contrato é de R$ XX (XXXX), sendo que o 
valor unitário do lanche por dia por pessoa é de R$ XX (XXXX), conforme a proposta da 
CONTRATADA (evento SEI nº XXXX). 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os preços incluem todas as despesas necessárias à execução deste 
contrato, como: os tributos, custos dos insumos e o lucro. 

 
CLÁUSULA QUINTA – DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 
    Os valores pactuados serão fixos e irreajustáveis. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São Obrigações do Contratante: 

 
a) a) Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir 

suas obrigações especificadas; 
 

b) b) Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências 
para a execução do serviço; 
 

c) c) Comunicar à CONTRATADA, com antecedência mínima de 01 (um) dia, 
acerca da necessidade de fornecimento de lanches, do material necessário ao 
consumo dos mesmos, e preparação do ambiente onde serão servidos; 

 
d) Rejeitar, no todo ou em parte, produtos que a CONTRATADA entregar fora das 

especificações previstas no edital); 
 

e) Efetuar o pagamento à empresa, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
após o atesto, nos preços e nas condições pactuadas, mediante apresentação 
da Nota Fiscal/Fatura. O atesto ocorrerá em até 02 (dois) dias úteis a partir do 
recebimento pela gestão ou fiscalização da contratação. 
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CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

 São obrigações da Contratada: 

 
a) executar os serviços atendendo às demandas descritas na planilha 
constante do item 2 do Termo de Referência; 
 
b) atender às solicitações realizadas  pelo gestor do contrato; 
 
c) indenizar os danos causados ao TRE ou a terceiros, decorrentes da prestação 
dos serviços em referência; 
 
d) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 
 
e) Manter um representante legal nesta Capital, a quem competirá receber 
todas as solicitações da CONTRATANTE relativas ao cumprimento do contrato; 
 
f) fornecer toda a estrutura necessária para a execução do serviço, como 
copos, garrafas térmicas, jarras, material de copa e cozinha, dentre outros; 
 
g) providenciar toda a arrumação do espaço onde ocorrerá o serviço, antes do 
evento; 
 
h) Proceder à entrega dos lanches e materiais nas condições mencionadas no 
Termo de Referência  e de acordo com as especificações e condições previstas 
no edital, em qualquer local indicado pelo CONTRATANTE, nesta capital. Caso 
seja verificada qualquer incompatibilidade ou irregularidade, o material deverá 
ser substituído, por conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo 50 
(cinquenta) minutos, não considerados como prorrogação do prazo da entrega, 
sob pena de glosa no pagamento e aplicação de penalidades. 
 
i) Remover, às suas expensas, o produto entregue em desacordo com o 
previsto no Termo de Referência; 
 
j) Assumir todos os ônus relativos ao pagamento de salários e encargos 
trabalhistas referentes a seus empregados, bem como os encargos judiciais ou 
extrajudiciais decorrentes da execução dos serviços objeto da avença, que 
tiver dado causa a terceiro(s) pela mesma contratada(a); 
 
k) Informar a CONTRATANTE o nome da pessoa designada para representá-la 
durante a vigência do contrato; 
 
l) Assumir responsabilidade pela execução do fornecimento de lanches, do 
material necessário ao seu consumo e preparação do local onde serão servidos, 
não podendo transferi-la a outrem sem autorização da CONTRATADA; 
 
m) Assumir total responsabilidade pelas despesas com os serviços, alimentos e 
materiais utilizados na preparação e consumo dos lanches, embalagens, 
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transporte e carga; 
 
n) Possuir veículo adequado para a entrega dos lanches na sede do TRE, que 
devem ser transportados em embalagens hermeticamente fechadas, em 
plástico resistente, com impressão das datas de fabricação e vencimento. 

 

 
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS 
 

 Deverá a Contratada observar, também, o seguinte: 
 

a) É expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de 
Pessoal do Contratante durante a vigência do contrato;  

 
b) É expressamente proibida, também, a veiculação de publicidade acerca deste 
contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do contratante;  

 
c) É expressamente proibida, a partir da assinatura do contrato, a contratação de 
empregados ou prestadores de serviço que sejam cônjuges, companheiros ou 
parentes em linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de 
cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, de acordo com o disposto no art. 3º da 
Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada 
pelo art. 1º da Resolução 09/2005-CNJ. 

 
CLÁUSULA NONA – DA RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
      Caberá à contratada executar diretamente os serviços contratados, 
assumindo total responsabilidade, não podendo transferi-la sem autorização da contratada. 

 
CLÁUSULA DEZ – DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

 
     Não obstante a CONTRATADA seja a única e exclusiva responsável 
pela execução de todos os serviços, ao CONTRATANTE é reservado o direito de, sem que de 
qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e 
completa fiscalização sobre os serviços através de seu(s) servidor(es) nomeado(s). 
 
CLÁUSULA ONZE - DA ATESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

A atestação da fatura da execução dos serviços objeto deste contrato caberá 
ao Gestor do Contrato designado para esse fim. 
 
CLÁUSULA DOZE – DA DESPESA 
 

As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos orçamentários a serem aprovados para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
em 2020, consignados no PTRES no 167850  (Eleições 2020), Elemento de Despesa n° 
33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica), compromissados pela Nota de 
Empenho nº xx, de xxx de xxxxx de 2018, no valor de R$ xxxxxxx. 
 
CLÁUSULA TREZE – DO PAGAMENTO 
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 O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em 05 (cinco) dias úteis, após o atesto da nota fiscal respectiva. O Atesto 
ocorrerá em até 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento pela gestão ou fiscalização da 
contratação. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Nota Fiscal do serviço deverá informar quantos e quais os dias do 
fornecimento dos lanches. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades eventualmente aplicadas. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - O CONTRATANTE, por ocasião do pagamento, fará as retenções e 
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - - Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
de serviços o documento que comprove a opção, para que não incidam retenções 
indevidas. 
 
PARÁGRAFO SEXTO – Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a 
contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a 
taxa de atualização financeira devida pelo contratante, entre a data acima referida e a 
correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula: 
 
                             EM = I x N x VP 
                             Onde: 
                             EM = Encargos moratórios; 

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

                             VP = Valor da parcela a ser paga. 
                             I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 
 
                             I = (TX/100)                I = (6/100)            I = 0,0001644 
                                365                            365 
                             TX = Percentual da taxa anual = 6/%.  
 
CLÁUSULA QUATORZE – DA VIGÊNCIA 
 

O presente contrato terá vigência a partir da data da sua assinatura e término 
no dia 31 de dezembro de 2020. 
 

CLÁUSULA QUINZE – DO AUMENTO OU SUPRESSÃO DOS SERVIÇOS 
 

No interesse da Administração do contratante, o valor inicial dos serviços 
objeto deste contrato, poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e 
cinco por cento), conforme o disposto no art. 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A contratada fica obrigada a aceitar nas mesmas condições 
licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias. 

 

Minuta de Edital de Pregão Eletrônico Alterada (0666629)         SEI 0010681-61.2019.6.02.8000 / pg. 258



 

 
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
 

 

  

PARÁGRAFO SEGUNDO - Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite 
estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as 
partes contratantes. 
 
CLÁUSULA DEZESSEIS – DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO 
 

O presente contrato poderá ser alterado, nos termos previstos no art. 65 da 
Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse do contratante, com a apresentação das devidas 
justificativas, nos seguintes casos: 
 

a) unilateralmente pelo contratante: 
 

a.1) quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 
adequação técnica aos seus objetivos; e  
 
a.2) quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites previstos no 
art. 65 da Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DEZESSETE - DAS  SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
  Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas 
em edital e no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, 
o licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

I – não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

IV - causar o atraso na execução do objeto; 

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato; 

VII - fraudar a execução do contrato; 

VIII - comportar-se de modo inidôneo; 

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar 
e contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à licitante contratada 
juntamente com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a 
serem efetuados. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO -  A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação das seguintes sanções:  
 

a) Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em caso de: 
 

a.1) entrega parcial do objeto; 
 
a.2) entrega de produtos com especificação diversa ou de modo diverso 
do exigido no Termo de Referência (Anexo I); 
 
a.3)reiteração em atraso na entrega do objeto, após regularmente 
notificada, após 5 (cinco) reiterações. 

 
b) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor cumulada com rescisão 
contratual,  no caso de inexecução total do contrato, considerado quando 
decorridas 4 (quatro) horas de atraso, sem que a Contratada tenha iniciado a 
execução de qualquer das obrigações previstas no Termo de Referência), a 
incidir sobre o valor do contrato,  

c) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato cumulada 
com rescisão contratual, no caso de fornecimento de alimentos deteriorados, 
com data de validade vencida ou contaminados; 

d) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato cumulada 
com rescisão contratual, caso a Contratada não regularize a documentação 
entregue anexa à nota fiscal no prazo concedido pelo Contratante. 

 
PARÁGRAFO QUARTO - O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - 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. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - A contratada, 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 SÉTIMO - Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
 

 

  

PARÁGRAFO OITAVO - Se a contratada 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 descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio 
por cento) ao mês. 
 
PARÁGRAFO NONO - O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 
 
PARÁGRAFO DEZ - O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
PARÁGRAFO ONZE - No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 
PARÁGRAFO DOZE - 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 TREZE - 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. 
 
PARÁGRAFO CATORZE - 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 DEZOITO - DA RESCISÃO 
 

 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, 
conforme disposto nos arts. 77 a 80 da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A rescisão do contrato poderá ser: 
 

a) determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93, notificando-
se a Contratada; 
 
b) amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 
Administração do Contratante; 
 
c) judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de 
autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
CLÁUSULA DEZENOVE - DA VINCULAÇÃO DESTE AJUSTE AO ATO CONVOCATÓRIO E À 
PROPOSTA DE PREÇO DA CONTRATADA 
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PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
 

 

  

 Este contrato vincula-se, em todos os seus termos, ao ato convocatório 
referente ao Pregão nº XX/2020, bem como à proposta comercial da Contratada, inserta no 
processo SEI n° 0010681-61.2019.6.02.8000, que passa a fazer parte integrante do referido 
contrato, independente de transcrição. 
 
CLÁUSULA VINTE - 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 VINTE E UM – DO FORO 

  
As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser 

dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Justiça Federal em 
Maceió, Seção Judiciária de Alagoas, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja.  
 

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente contrato em 02 
(duas) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, 
são assinadas pelos representantes das partes contratante e contratada. 
 
                                         Maceió/AL, em XX de XXXX de 2020. 
 

 
Pelo TRE/AL  

 
      Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 

 
 
 

Pela Empresa               
Representante da empresa 
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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 março de 2020.
À AJ-DG,
com minuta de edital ajustada.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 11/03/2020, às 14:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0666630 e o código CRC 16DCBECE.

0010681-61.2019.6.02.8000 0666630v1
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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 : 0010681-61.2019.6.02.8000
INTERESSADO : Comissão Permanente de Planejamento de Eleições.
ASSUNTO : FASE INTERNA - ANÁLISE DE MINUTA - PREGÃO ELETRÔNICO - FORNECIMENTO DE LANCHES

 

Parecer nº 435 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Senhor Diretor-Geral,
 
 
Retornam os autos em epígrafe a esta Assessoria

Jurídica da Diretoria-Geral, ex vi parágrafo único do art. 38 da
Lei nº 8.666/93,  com as alterações na minuta  (0666629) do
edital de pregão eletrônico para contratação de serviços de
fornecimento de lanches, em decorrência das diligências
solicitadas por esta Assessoria Jurídica, por ocasião do
Parecer 289 (0659067) a saber:

"1) juntar aos autos as informações
relativas aos itens 2, 10, 13, 22 e 61 da
tabela de verificação acima, faltantes,
salvo melhor entendimento;
2) alterar a minuta do edital:

a) excluir, no item 5 do termo de
referência, a menção a
 serviço continuado; 
b) no item 7.6.2  da minuta do edital,
21.1. "h", e 8.1.9 do Termo de
Referência,  alterar a menção a
"material";

Outrossim, embora se tenha aproveitado a
pesquisa de preços efetuada nos autos do
PA 0008362-23.2019.6.02.8000,
verificamos, à primeira vista, que se
tratam de objetos distintos, inclusive com
cardápios variados.
Além disso, ali se contrataram 12 eventos
para 100 pessoas, enquanto aqui se
pretende contratar 60 eventos para 25
pessoas, o que visivelmente modifica a
logística estrutural que a empresa deverá
colocar à nossa disposição, podendo
certamente acarretar numa majoração de
preços.
Por fim, nos presentes autos, consta uma
exigência de oferta mínima de que 20%
(vinte por cento) dos lanches, dentre
os itens do cardápio, devam ser aptos ao
consumo de intolerantes a glúten e
lactose. Ora, tais itens são notoriamente
mais caros que os itens regulares, sendo
este mais um fato que poderá acarretar
uma discrepância entre os valores
orçados pela Administração e os ofertados
durante a licitação.
Portanto, a fim de prevenir um eventual
fracasso da futura licitação, convém
ratificar a cotação para o objeto em tela. 
Dessa forma, com as ressalvas acima,
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seguem os autos à SAD, para
aperfeiçoamento da instrução."
 

 
Quanto à reserva de crédito (item 61), consta dos

autos reforço do pré-empenho (0664039), juntado pela
COFIN. 

Quantos aos itens 2, 10, 13 e 22, o Senhor
Secretário de Administração (0663558) explicou que:

"1) Em relação ao item 2 da lista de
verificação contida no citado parecer: “A
contratação pretendida integra o
planejamento de contratações ?”,
esclareço que a contratação está prevista
na Portaria Presidência nº 373/2019
(evento 0600064), além de constar na
programação da LOA 2020 de Pleitos
Eleitorais, conforme processo SEI
nº 0009992-51.2018.6.02.8000,
evento 0540468. Ademais, o Plano Anual
das Contratações Administrativas, ainda
pendente de aprovação, em curso também
contempla a despesa.
2) Quanto ao item 10 da lista: “O Termo
de Referência contém justificativa para a
exigência de atestados de capacidade
técnica ?”, embora não conste no Termo
de Referência tal justificativa, a exigência
se faz necessária, pois entre outros
aspectos, a Administração deverá analisar
a qualificação técnica dos licitantes, com
o objetivo de aferir se dispõem de
conhecimento, experiência e
aparelhamentos técnico e humano
suficientes para satisfazer o contrato a
ser celebrado. Assim a medida visa
salvaguardar, ou ao menos mitigar o
risco, da Administração contratar
possíveis licitantes sem capacidade de
executar a contento os serviços, o que
culmina, quase sempre, em rescisão
contratual por inexecução total ou
parcial, causando prejuízo à
Administração, vez que os serviços,
quando executados, são de qualidade
muito inferior à mínima que consta no
instrumento convocatório.
3) No tocante ao item 13 da referida lista:
“As quantidades mínimas exigidas para
comprovação da capacitação técnico
operacional estão devidamente
justificadas em face da natureza e da
complexidade do objeto? Foram fixadas
em percentuais razoáveis e justificados
?”, Há de se ponderar que a exigência de
experiência anterior com a fixação de
quantitativo mínimo de 50% é razoável e
justificável, consoante jurisprudência do
TCU (Acórdão 244/2015 - Plenário), haja
vista a peculiaridade dos serviços do
ramo de alimentação e a complexidade da
logística para fornecimento dos itens nos
prazos assumidos.
4) No que tange aos critérios de
sustentabilidade, item 22 da tabela,
esclareço que o Termo de Referência não
contemplou tais requisitos, dadas as
peculiaridades da contratação."
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Quanto ao preço orçado, a SEIC ratificou a anterior
cotação (0665227).

Uma vez sanadas as demais pendências com a
juntada da nova minuta (0666629) e em complemento ao
antedito Parecer,  esta Assessoria Jurídica aprova a minuta de
edital de licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a
contratação de serviços de fornecimento de lanches, tudo de
acordo com requisição promovida pela Comissão de
Planejamento das Eleições.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por CLÁUDIA MARIA TEIXEIRA MOREIRA
RAMALHO, Analista Judiciário, em 11/03/2020, às 15:37, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 11/03/2020, às 16:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0666733 e o código CRC 81B6DB2B.

0010681-61.2019.6.02.8000 0666733v4
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