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

 

TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO – Aquisição de gêneros alimentícios (339030.07) para atender às Unidades
da Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de
2021/2022, conforme especificado no ANEXO ÚNICO 0905708

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

    1.2.  A Ata terá duração de 12 meses

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

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

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

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

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

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

               2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade

               2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.

               2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde
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               2.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

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

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

     2.8 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

 

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

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

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

 

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

 

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

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

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

    5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei
8.666/1993.
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As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma
isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato
celebrado.

 

6. - DO PAGAMENTO

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

     6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

     6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

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

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

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

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

VP = Valor da parcela a ser paga;

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

I = (TX/100)/365

I= (6/100)/365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

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

          7.1.1. O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade ou fazendo-se
auxiliar por outra unidade competente, se necessário.
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     7.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para adoção das demais medidas necessárias

 

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

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 16/06/2021, às 15:15, 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
0905707 e o código CRC B88ABE8D.

0004449-62.2021.6.02.8000 0905707v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ÚNICO - DESCRIÇÃO DO MATERIAL

GRUPO ITEM Material
Total
da
Ata

UNIDADE

01

01

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

6000 PACOTE

02

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

450 PACOTE

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

200 PACOTE

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 16/06/2021, às 15:51, 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
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0905708 e o código CRC D78347D5.

0004449-62.2021.6.02.8000 0905708v2
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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 junho de 2021.
 
 
Senhora Coordenadora,
 
Segue TR e ANEXO ÚNICO, 0905707 e 0905708,

conforme solicitado em Despacho COMAP (0905678), visando
a repetição do processo licitatório, em face do fracasso do
pregão anterior para os itens do lote 01.

Ressalto a necessidade de análise e aprovação do
TR pelo Sr. Secretário de Administração.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 16/06/2021, às 16:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0905709 e o código CRC 301444ED.

0004449-62.2021.6.02.8000 0905709v1
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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 junho de 2021.
À SAD,
Para fins de aprovação do Termo de Referência e

seu anexo (eventos 0905707 e 0905708).
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 16/06/2021, 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
0905781 e o código CRC F7DE1200.

0004449-62.2021.6.02.8000 0905781v1
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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 junho de 2021.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.
 
 
Senhor Diretor-Geral,
 
 Aprovando o Termo de Referência

SEALMOX (doc. 0905707), e seu Anexo Único (doc. 0905708), que
reúne os elementos necessários e suficientes para caracterizar o
objeto, evoluo o feito à sua consideração superior, em observância ao
disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787, de
15/2/2017, visando a repetição do processo licitatório, em face do
fracasso do pregão anterior para os itens do lote 01. 

Informo que a despesa integra o Plano Anual de
Contratações 2021, conforme o item 73 do Anexo Único à Portaria
Presidência nº 220/2021 (doc. 0892489).

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

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/06/2021, às 12:39, 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
0906756 e o código CRC E2944C0B.

0004449-62.2021.6.02.8000 0906756v1

Despacho GSAD 0906756         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 9



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

 

DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2021.
 
Esta Unidade Diretiva manifesta aquiescência à

proposição inserta no Despacho GSAD 0906756.
 
Assim, sigam os autos eletrônicos à Coordenadoria de

Material e Patrimônio para as providências prevista no art. 8º da
Resolução TRE/AL nº 15.787/2017.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 22/06/2021, às 16:10, 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
0908097 e o código CRC A458F7CC.

0004449-62.2021.6.02.8000 0908097v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2021.
À SEIC,
 
Para pesquisa de preços e demais providências.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 22/06/2021, às 18:25, 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
0908313 e o código CRC BB093436.

0004449-62.2021.6.02.8000 0908313v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2021.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aquisição de gêneros alimentícios (café)

para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, de
acordo com especificações constantes de Termo de Referência
(0905707 e 0905708).

Vieram os autos para as providências contidas no
art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, em atendimento
ao determinado pela Diretoria-Geral, Despacho GDG -
 0908097.

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

De início, importa registrar que estes itens
integraram o Grupo 1 do Pregão Eletrônico nº 09/2021,
0002762-50.2021.6.02.8000, tendo sido cancelada a proposta
do licitante por não se enquadrar nos valores máximos, por
item, da licitação.

Efetuamos
pesquisa no site www.bancodeprecos.com.br, buscando-se
propostas vencedoras de licitações ocorridas nos últimos 180
(cento e oitenta) dias, com objetos semelhantes - 0908606.
Contudo, no intuito de se evitar repetição do fracasso nesta
nova contratação, utilizamos como valores norteadores
os ofertados no citado Pregão Eletrônico, bem como os
relacionados às últimas aquisições deste Regional, para
materiais semelhantes - Ata de Registro de Preços 4A/2020
(0731764), abaixo.
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Item
Ata de Registro

de Preços
4A/2020

Proposta PE
nº 09/2021

Café moído R$ 4,92 R$ 7,80
Café em grãos R$ 25,01 R$ 30,00

Café
descafeinado R$ 7,00 R$ 6,60

Assim, tendo por base os parâmetros acima
delineados, obtivemos o valor total estimado de R$ 63.349,00
(sessenta e três mil trezentos e quarenta e nove reais), a
seguir:

Grupo Item
Total

da
Ata

Valores médios
Unitário Total

1

1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO 6.000 R$ 7,97 R$
47.820,00

2 CAFÉ TORRADO EM GRÃO 450 R$
31,10

R$
13.995,00

3 CAFÉ DESCAFEINADO 200 R$ 7,67 R$
1.534,00

TOTAL R$ 63.349,00
Por fim, sugerimos, s.m.j, que essa contratação

ocorra por meio de Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019,
com restrição de participação a micro e pequenas empresas.

 
À deliberação superior,
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 23/06/2021, às 15:38, 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
0908329 e o código CRC B407109D.

0004449-62.2021.6.02.8000 0908329v1
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAPCoordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de ComprasSeção de Compras

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

Relatório gerado no dia 23/06/2021 15:22:51  (IP: 2804:14d:1283:88a7:1158:5a9c:ce3d:e8a9Relatório gerado no dia 23/06/2021 15:22:51  (IP: 2804:14d:1283:88a7:1158:5a9c:ce3d:e8a9

Média dos Preços Obtidos: R$ 7,97

Relatório de Cotação: Café

Pesquisa realizada entre 22/06/2021 19:43:09 e 23/06/2021 15:21:35Pesquisa realizada entre 22/06/2021 19:43:09 e 23/06/2021 15:21:35

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

definição do valor estimado."

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

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

MÁXIMOMÁXIMO

TOTALTOTAL

  

6 / 6 6.000 R$ 7,97 (un) - R$ 7,97 R$ 47.820,00

Preço ComprasPreço Compras

GovernamentaisGovernamentais
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

LicitaçãoLicitação
PreçoPreço

1 MINISTÉRIO DA SAÚDE | Fundação Nacional de Saúde | Distrito Sanitário Especial

Indigena - Tapajos

NºPregão:12021

UASG:257045

14/06/2021 R$ 6,41

2 PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI NºPregão:52021

UASG:981217

23/03/2021 R$ 7,00

3 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | EBSERH HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES

CARNEIRO - PB

NºPregão:102021

UASG:155914

23/03/2021 R$ 15,00

4 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade Federal do Piauí NºPregão:32021

UASG:154048

19/03/2021 R$ 6,09

5 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO | Fundação Universidade Federal do Piauí NºPregão:32021

UASG:154048

19/03/2021 R$ 6,09

6 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS - COREN-GO NºPregão:12021

UASG:926834

12/02/2021 R$ 7,25

Valor UnitárioValor Unitário R$ 7,97R$ 7,97

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

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

MÁXIMOMÁXIMO

TOTALTOTAL

  

11 / 11 450 R$ 31,10 (un) - R$ 31,10 R$ 13.995,00

Preço ComprasPreço Compras

GovernamentaisGovernamentais
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

LicitaçãoLicitação
PreçoPreço

1 MINISTÉRIO DA JUSTIÇA | Departamento de Polícia Federal | Superintendência

Regional em Alagoas

NºPregão:42021

UASG:200358

14/06/2021 R$ 29,89
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Média dos Preços Obtidos: R$ 31,10

Média dos Preços Obtidos: R$ 7,67

2 CONSELHO DOS REP. COM. NO EST. DE SP|CONSELHO REG. DOS REP.COMERCIAIS

ESTADO DE SP

Dispensa de

Licitação Nº

9/2021

UASG: 926753

01/05/2021 R$ 29,00

3 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | COMANDO

DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE SAN | TA

MARIA | 1ªBrigada de Cavalaria Mecanizada

NºPregão:42021

UASG:160422

14/04/2021 R$ 32,25

4 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sul | 3ª Região

Militar | Depósito de Subsistência de Santo Angelo

NºPregão:22021

UASG:160426

06/04/2021 R$ 27,85

5 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO|PROCURADORIA DA REPUBLICA/GO Dispensa de

Licitação Nº

1/2021

UASG: 200066

01/04/2021 R$ 47,24

6 COMANDO DO EXERCITO|PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3/RS Dispensa de

Licitação Nº

17/2021

UASG: 160417

01/04/2021 R$ 31,00

7 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando da Aeronáutica | Base Aérea de Salvador NºPregão:22021

UASG:120023

30/03/2021 R$ 29,90

8 MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO | Delegacia Federal

de Agricultura no Estado de São Paulo

NºPregão:12021

UASG:130067

08/03/2021 R$ 28,85

9 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sudeste | 1ª

Brigada de Artilharia Antiaérea | 2ºGrupo de Artilharia Antiaérea

NºPregão:12021

UASG:160473

28/01/2021 R$ 29,00

10 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar do Sudeste | 1ª

Brigada de Artilharia Antiaérea | 2ºGrupo de Artilharia Antiaérea

NºPregão:12021

UASG:160473

28/01/2021 R$ 29,00

11 CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO NºPregão:22021

UASG:389343

26/01/2021 R$ 28,10

Valor UnitárioValor Unitário R$ 31,10R$ 31,10

Item 3: CAFÉ DESCAFEINADOItem 3: CAFÉ DESCAFEINADO

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

MÁXIMOMÁXIMO

TOTALTOTAL

  

3 / 3 200 R$ 7,67 (un) - R$ 7,67 R$ 1.534,00

Preço ComprasPreço Compras

GovernamentaisGovernamentais
Órgão PúblicoÓrgão Público IdentificaçãoIdentificação

DataData

LicitaçãoLicitação
PreçoPreço

1 MINISTÉRIO DA DEFESA | Comando do Exército | Comando Militar da Amazônia |

16ªBrigada de Infantaria de Selva | Comando de Fronteira do Solimões/8ºBIS

NºPregão:32021

UASG:160024

07/04/2021 R$ 4,65

2 Conselho Nacional de Justiça NºPregão:52021

UASG:40003

10/03/2021 R$ 10,37

3 GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS NºPregão:82021

UASG:987541

22/02/2021 R$ 8,00

Valor UnitárioValor Unitário R$ 7,67R$ 7,67

Valor Global:Valor Global:   R$ 63.349,00R$ 63.349,00

Detalhamento dos Itens
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Item 1: CAFÉ TORRADO E MOÍDO 

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,41R$ 6,41

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Fundação Nacional de Saúde 

Distrito Sanitário Especial Indigena - Tapajos

Objeto:Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios, Hortifrutigranjeiros, Gás Liquefeito de

Petróleo - GLP, Botijão e Carvão, para atender as unidades de abrangência do

Distrito Sanitário Especial Indígena Rio Tapajós - DSEI/RT, por um período de 12

meses, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas,

estabelecidas neste instrumento..

Descrição:Descrição: CaféCafé - Café, apresentação: torrado moído, intensidade: média, tipo: superior,

empacotamento: vácuo

CatMat:CatMat: 463581463581 - CAFÉ

Data:Data: 14/06/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:12021 / UASG:257045

Lote/Item:Lote/Item: 10/113

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 216

Unidade:Unidade: Pacote 250,00 G

UF:UF: PA

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

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

26.969.797/0001-23

* VENCEDOR *

S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA R$ 6,41

Descrição: Descrição: Café, torrado, moído, a vácuo, prazo mínimo de validade de 1 ano, pacote com 250 gramas.                                        

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 7,00R$ 7,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI

Objeto:Objeto: Contratação de empresa para Aquisição de Generos Alimenticios (Pereciveis e

não pereciveis) para suprir necessidades da prefeitura municipal de Socorro do

Piauí e a secretaria municipal de educação.

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

TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO

Data:Data: 23/03/2021 09:14

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:52021 / UASG:981217

Lote/Item:Lote/Item: 1/9

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 500

Unidade:Unidade: Pacote 250,00 G

UF:UF: PI

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

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

17.134.601/0001-90

* VENCEDOR *

RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA R$ 7,00

Descrição: Descrição: Café torrado e moído, embalado a vácuo c/ selo de pureza embalagem com 250g, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade 
e peso líquido. Rotulagem de acordo com a legislação vigente.                                        

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 15,00R$ 15,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

EBSERH HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO - PB

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

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU

EXTRA FORTE, TIPO GOURMET

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

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:102021 / UASG:155914

Lote/Item:Lote/Item: /19

Ata:Ata: Link Ata

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

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 7,97 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 7,97 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 7,97

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

6.000 Unidades Embalagem de 250 grmas

Relatório gerado no dia 23/06/2021 15:22:51 (IP: 2804:14d:1283:88a7:1158:5a9c:ce3d:e8a9)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bN6pj3K%2b8qeVZZs0XB%2bO%2fknK%2fJXOx3x0c%2f 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bN6pj3K%252b8qeVZZs0XB%252bO%252fknK%252fJXOx3x0c%252f 3 / 11Orçamento - Banco de Preços (0908606)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 16

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=257045&uasg=257045&numprp=12021&Seq=1
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=981217&uasg=981217&numprp=52021&Seq=1
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=155914&uasg=155914&numprp=102021&Seq=1


CatMat:CatMat: 463573463573 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO INTENSIDADE INTENSA OU

EXTRA FORTE TIPO GOURMET

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 3.000

Unidade:Unidade: Pacote 250,00 G

UF:UF: PB

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

29.427.609/0001-23

* VENCEDOR *

PURA VIDA ALIMENTOS E PRODUTOS EIRELI R$ 15,00

Descrição: Descrição: CAFÉ, TIPO TORRADO, APRESENTAÇÃO MOÍDO, CATEGORIA EXTRA FORTE OU SUPERIOR; EMBALAGEM A VÁCUO, NORMAS TÉCNICAS LAUDO D
E CLASSIFICAÇÃO DE CAFÉ FEITO PELA ABIC, COM CERTIFICAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIDADE DO CAFÉ (PQC), APRESENTANDO NOTA DE QUALIDADE G
LOBAL NA FAIXA DE 4.5 A 5.9 PONTOS. EMBALAGEM 250G. MARCAS DE REFERENCIA: SÃO BRAZ; MARATÁ; PILÃO; TRES CORAÇÕES; SANTA CLARA; MELITT
A OU SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE.                                        

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,09R$ 6,09

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do Piauí

Objeto:Objeto: Aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO: ALIMENTOS SECOS E ENLATADOS

(açúcar, óleo, sal, macarrão, doce, condimentos, etc), MATERIAIS

DESCARTÁVEIS, DE HIGIENE, LIMPEZA, E OUTROS, conforme condições,

quantidades e exigências estabelecidas no edital..

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU

EXTRA FORTE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO

CatMat:CatMat: 463575463575 - CAFÉ

Data:Data: 19/03/2021 09:06

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:32021 / UASG:154048

Lote/Item:Lote/Item: 22/396

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 750

Unidade:Unidade: Pacote 250,00 G

UF:UF: PI

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

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

63.505.812/0001-09

* VENCEDOR *

ROBEVALDO ALVES LIMA R$ 6,09

Descrição: Descrição: CAFÉ em pó, embalado a vácuo – und com 250g. (Solicitamos amostra)                                        

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,09R$ 6,09

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do Piauí

Objeto:Objeto: Aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO: ALIMENTOS SECOS E ENLATADOS

(açúcar, óleo, sal, macarrão, doce, condimentos, etc), MATERIAIS

DESCARTÁVEIS, DE HIGIENE, LIMPEZA, E OUTROS, conforme condições,

quantidades e exigências estabelecidas no edital..

Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU

EXTRA FORTE, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO

CatMat:CatMat: 463575463575 - CAFÉ

Data:Data: 19/03/2021 09:06

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:32021 / UASG:154048

Lote/Item:Lote/Item: 44/822

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 250

Unidade:Unidade: Pacote 250,00 G

UF:UF: PI

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

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

63.505.812/0001-09

* VENCEDOR *

ROBEVALDO ALVES LIMA R$ 6,09

Descrição: Descrição: CAFÉ em pó, embalado a vácuo – und com 250g. (Solicitamos amostra)                                        

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 7,25R$ 7,25
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Órgão:Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS - COREN-GO

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros

alimentícios..

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

TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12

MESES

CatMat:CatMat: 463591463591 - CAFÉ

Data:Data: 12/02/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:12021 / UASG:926834

Lote/Item:Lote/Item: 1/4

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.320

Unidade:Unidade: Pacote 250,00 G

UF:UF: GO

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

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

26.759.727/0001-40

* VENCEDOR *

SAMUEL O. ROCHA - JS COMERCIAL EIRELI R$ 7,25

Descrição: Descrição: CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 M
ESES                                        

Item 2: CAFÉ TORRADO EM GRÃO

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 29,89R$ 29,89

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

Departamento de Polícia Federal 

Superintendência Regional em Alagoas

Objeto:Objeto: Aquisição de material de expediente e gênero alimentício não perecível, conforme

condições, quantidades e exigências estabelecidas no instrumento convocatório..

Descrição:Descrição: CaféCafé - Café, apresentação: torrado em grão, intensidade: média, tipo: tradicional

Data:Data: 14/06/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:42021 / UASG:200358

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 70

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: AL

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

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

09.294.917/0001-10

* VENCEDOR *

J M L TEIXEIRA R$ 29,89

Descrição: Descrição: Café, apresentação: torrado em grão, intensidade: média, tipo: tradicional. Proposta válida por 60 dias.                                        

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 29,00R$ 29,00

Órgão:Órgão: CONSELHO DOS REP. COM. NO EST. DE SP

CONSELHO REG. DOS REP.COMERCIAIS ESTADO DE SP

Objeto:Objeto: Aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, de acordo com as especificações e

quantitativos informados neste Termo de Referência.

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

TRADICIONAL

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

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 9/2021 /

UASG: 926753

Lote/Item:Lote/Item: 4/1

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

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 31,10 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 31,10 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 31,10

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

450 Pacotes Pacotes de 1 Kg
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CatMat:CatMat: 463571463571 - CAFÉ Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 40

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: SP

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

28.055.048/0001-16

* VENCEDOR *

JOSE MAURICIO GOMES LELIS - EIRELI R$ 29,00

Descrição: Descrição: CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL                                        

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 32,25R$ 32,25

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Sul 

COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA

GUARNIÇÃO DE SAN 

TA MARIA 

1ªBrigada de Cavalaria Mecanizada

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

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

Unidades da GCALC da Gu de Santiago-RS..

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

TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA

CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ

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

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:42021 / UASG:160422

Lote/Item:Lote/Item: /200

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 320

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: RS

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

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

09.219.009/0001-62

* VENCEDOR *

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

Descrição: Descrição: Café, apresentação: torrado em grão, intensidade: média,tipo: tradicional, característica adicional: grãos café arábica                                        

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 27,85R$ 27,85

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Sul 

3ª Região Militar 

Depósito de Subsistência de Santo Angelo

Objeto:Objeto: Eventual aquisição de gêneros alimentícios e materiais de aprovisionamento.

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

TRADICIONAL

CatMat:CatMat: 463571463571 - CAFÉ

Data:Data: 06/04/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:22021 / UASG:160426

Lote/Item:Lote/Item: /331

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 260

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: RS

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

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

09.219.009/0001-62

* VENCEDOR *

FAL COMERCIO DE ALIMENTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI R$ 27,85

Descrição: Descrição: Café gourmet em grãos, 100 %arábica, especial para máquinas de café expresso                                        

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 47,24R$ 47,24
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Órgão:Órgão: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

PROCURADORIA DA REPUBLICA/GO

Objeto:Objeto: Item 1: Café expresso torrado em grãos, com nota 7,3 a 10 em avaliação de

qualidade global. Café próprio para máquina de café expresso. Grãos 100%

arábica. Torração média. 20 pacotes de 1 Kg.Item 2:Açúcar de sacarose de cana-

de-açúcar, tipo cristal. 30 pacotes de 5kg.

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

TRADICIONAL,CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA

CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ

Data:Data: 01/04/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

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

UASG: 200066

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: GO

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

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

01.390.674/0001-02

* VENCEDOR *

WF LICITACOES LTDA R$ 47,24

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

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 31,00R$ 31,00

Órgão:Órgão: COMANDO DO EXERCITO

PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3/RS

Objeto:Objeto: Aquisição de café e chocolate

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

TRADICIONAL,CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA

CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ

Data:Data: 01/04/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 17/2021 /

UASG: 160417

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 30

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: RS

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

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

88.774.922/0001-05

* VENCEDOR *

SUPERMERCADO LINASSI EIRELI R$ 31,00

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

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 29,90R$ 29,90

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando da Aeronáutica 

Base Aérea de Salvador

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

panificados).

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

TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA

CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ

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

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:22021 / UASG:120023

Lote/Item:Lote/Item: /84

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 400

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: BA

Inc. I Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020
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CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

06.191.680/0001-54

* VENCEDOR *

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

Descrição: Descrição: Café torrado em grãos gourmet, 100% arábica, peneira 16 ou mais, origem planalto baiano, torra média, com válvula aromática.                                     

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 28,85R$ 28,85

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO 

Delegacia Federal de Agricultura no Estado de São Paulo

Objeto:Objeto: Aquisição de material de consumo diversos para atender a Superintendência

Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de São Paulo, bem

como suas unidades descentralizadas..

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

TRADICIONAL

CatMat:CatMat: 463571463571 - CAFÉ

Data:Data: 08/03/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:12021 / UASG:130067

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 500

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: SP

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

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

64.106.552/0001-61

* VENCEDOR *

DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 28,85

Descrição: Descrição: Café em grão, torrado, 100% bebida arábica, comprovada por laudo recente da Bolsa de Cereais, do Estado de São Paulo, com aroma e sabor caract
erístico do produto, com nível de qualidade mínimo (NMQ) de 7,3 de 1º qualidade, acondicionado em embalagem almofadada, aluminizada de 1 kg, devendo con
star das embalagens de forma legível, data de fabricação e prazo de validade, bem como o número de registro no Ministério da Saúde. A data de fabricação não
deverá ultrapassar 30 (trinta) dias até a entrega do quantitativo do produto. Características, aspectos, cor, odor e sabor próprios, conforme o que estabelece a 
Resolução 277, de 22/09/2005, da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Instrução Normativa nº 08 de 11/07/2003, do Ministério da Agricultura
, Pecuária e Abastecimento e complementarmente a Norma de Qualidade Recomendável ABIC/PQC, com validade mínima de 06 (seis) meses, contados da dat
a da entrega.                                        

Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 29,00R$ 29,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Sudeste 

1ª Brigada de Artilharia Antiaérea 

2ºGrupo de Artilharia Antiaérea

Objeto:Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios.

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

TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA

CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ

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

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:12021 / UASG:160473

Lote/Item:Lote/Item: /94

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 310

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: SP

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

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

28.055.048/0001-16

* VENCEDOR *

JOSE MAURICIO GOMES LELIS - EIRELI R$ 29,00

Descrição: Descrição: CAFÉ EM GRÃOS, Qualidade Superior. 100% ARÁBICO. Produzino na Região da CERRADO. Grãos torrados, sem aditivos, embalagem valvulada, esp
ecial para o uso em máquinas de café expresso. Pct de 1 kg.                                        

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

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

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

Comando do Exército 

Comando Militar do Sudeste 

1ª Brigada de Artilharia Antiaérea 

2ºGrupo de Artilharia Antiaérea

Objeto:Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios.

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

TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA

CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:12021 / UASG:160473

Lote/Item:Lote/Item: /95

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 350

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: SP

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

28.055.048/0001-16

* VENCEDOR *

JOSE MAURICIO GOMES LELIS - EIRELI R$ 29,00

Descrição: Descrição: CAFÉ EM GRÃOS, Qualidade Superior. 100% ARÁBICO. Produzino na Região do SUL DE MINAS GERAIS. Grãos torrados, sem aditivos, embalagem v
alvulada, especial para o uso em máquinas de café expresso. Pacote de 1 kg.                                        

Preço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 28,10R$ 28,10

Órgão:Órgão: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

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

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

SP..

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

TRADICIONAL

CatMat:CatMat: 463571463571 - CAFÉ

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

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:22021 / UASG:389343

Lote/Item:Lote/Item: 1/2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.600

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: SP

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

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

64.106.552/0001-61

* VENCEDOR *

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

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

Item 3: CAFÉ DESCAFEINADO

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,65R$ 4,65

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar da Amazônia 

16ªBrigada de Infantaria de Selva 

Comando de Fronteira do Solimões/8ºBIS

Objeto:Objeto: Eventual aquisição de Generos Alímentícios Secos, Enlatados e Materias

Diversos para atender as necessidades do Comando de Fronteira

Solimões/8ºBIS..

Data:Data: 07/04/2021 11:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:32021 / UASG:160024

Lote/Item:Lote/Item: /121

Ata:Ata: Link Ata

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

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 7,67 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Máximo:Preço Máximo: R$ 7,67 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 7,67

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

200 Unidades 50 gramas
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Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFÉ, APRESENTAÇÃO SOLÚVEL GRANULADO, INTENSIDADE MÉDIA,

TIPO TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DESCAFEINADO

CatMat:CatMat: 463570463570 - CAFÉ

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.800

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AM

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

33.371.465/0001-08

* VENCEDOR *

DELTA COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-

MEDICO-HOSPITALAR LTDA

R$ 4,65

Descrição: Descrição: Chocolate granulado copo de 215g                                        

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 10,37R$ 10,37

Órgão:Órgão: Conselho Nacional de Justiça

Objeto:Objeto: Registro de preços de gêneros alimentícios, conforme condições e

especificações constantes do Termo de Referência..

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

TIPO TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DESCAFEINADO

CatMat:CatMat: 463570463570 - CAFÉ

Data:Data: 10/03/2021 14:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:52021 / UASG:40003

Lote/Item:Lote/Item: 1/7

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 6

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: DF

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

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

11.020.389/0001-53

* VENCEDOR *

MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS R$ 10,37

Descrição: Descrição: Café torrado e moído, descafeinado, torra média, tipo de embalagem: alto vácuo ou vácuo puro                                        

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 8,00R$ 8,00

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

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

de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para merenda escolar que

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

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

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

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

Concorrência..

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

TIPO TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DESCAFEINADO

CatMat:CatMat: 463570463570 - CAFÉ

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

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:82021 / UASG:987541

Lote/Item:Lote/Item: /112

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.100

Unidade:Unidade: Sachê 50,00 G

UF:UF: PR

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

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

02.995.568/0001-15

* VENCEDOR *

ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA R$ 8,00

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

Relatório gerado no dia 23/06/2021 15:22:51 (IP: 2804:14d:1283:88a7:1158:5a9c:ce3d:e8a9)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bN6pj3K%2b8qeVZZs0XB%2bO%2fknK%2fJXOx3x0c%2f 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
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LAUDO DA COTAÇÃOLAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas,
Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o
sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO Item 1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 

- 6 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
12/02/2021 e 14/06/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 2 - CAFÉ TORRADO EM GRÃOItem 2 - CAFÉ TORRADO EM GRÃO

- 11 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
26/01/2021 e 14/06/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 3 - CAFÉ DESCAFEINADOItem 3 - CAFÉ DESCAFEINADO

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
22/02/2021 e 07/04/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Preço do Fornecedor VencedorPreço do Fornecedor Vencedor

- Capta os preços homologados para o item ou lote.

Relatório gerado no dia 23/06/2021 15:22:51 (IP: 2804:14d:1283:88a7:1158:5a9c:ce3d:e8a9)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bN6pj3K%2b8qeVZZs0XB%2bO%2fknK%2fJXOx3x0c%2f 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bN6pj3K%252b8qeVZZs0XB%252bO%252fknK%252fJXOx3x0c%252f 11 / 11Orçamento - Banco de Preços (0908606)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 24



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

 

DESPACHO

Maceió, 23 de junho de 2021.
À SAD,
Para ciência e deliberação quanto à sugestão da

SEIC, evento 0908329.
Solicito que em caso de concordância, haja

pronuciamento quanto à autorização de inclusão de Intenção
de Registro de Preços.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 23/06/2021, às 17:08, 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
0908671 e o código CRC 19A064D6.

0004449-62.2021.6.02.8000 0908671v1
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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 junho de 2021.
Em atenção ao Despacho COMAP 0908671, devolvo

os autos a COMAP, para divulgação da IRP, solicitando, no
entanto, que os preços cotados sejam submetidos ao
conhecimento prévio da SEALMOX, Unidade demandante.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 24/06/2021, às 00:36, 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
0908838 e o código CRC 7C7F4F6A.

0004449-62.2021.6.02.8000 0908838v1

Despacho GSAD 0908838         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 26



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

 

DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2021.
À SELAMOX, 
Para conhecimento prévio dos preços cotados.
Após, em caso de concordância à SLC para divulgar

IRP.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 28/06/2021, às 15:05, 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
0909802 e o código CRC 39CFAD72.

0004449-62.2021.6.02.8000 0909802v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2021.
 
 
À SLC, 
 
Conforme despacho COMAP 0909802 e após

ciência dos preços cotados pela SEIC (0908329).
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 28/06/2021, às 16:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0909903 e o código CRC E54E22ED.

0004449-62.2021.6.02.8000 0909903v1

Despacho SEALMOX 0909903         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 28
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº: 0004449-62.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE 
ÚNICO)  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
Horário Abertura: XX horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO), conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de 
consumo - gêneros alimentícios, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria 
de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de 
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas 
posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao 
presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de consumo – 
gêneros alimentícios, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na 
manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, conforme especificações 
descritas neste edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório será de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial da 
União. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no 
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.  
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
 

3 - DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, a partir da 
data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento encaminhada por 
e-mail. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 

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

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

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

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

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

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

dissolução ou liquidação; 

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

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de 

cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores 

ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 

indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, 

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

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

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  
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a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

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

de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 

certame; 

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

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

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de     

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 
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atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

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

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

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

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

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

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

Minuta de edital (0919111)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 34



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário de cada item que compõe o lote ofertado; 

b) Descrição detalhada de cada item que compõe o lote ofertado, contendo as informações 

similares à especificação constante no Anexo I-A;  

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

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

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência.  

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

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
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8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro.  
 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item que compõe o lote 
ofertado, sendo que sistema efetuará automaticamente o somatório para efeito de 
escalonamento. 

 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

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

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

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

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

encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

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

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 
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8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

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

atender às exigências de habilitação. 

8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

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

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

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote (lote único), conforme 

definido neste Edital e seus anexos.  

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

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

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

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

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

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

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 
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8.23.  Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico 

dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

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

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

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

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

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

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

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

preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão disponíveis no 
Anexo I-A, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 

 
9.3.1.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor unitário de 
cada item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote ofertado. 

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

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

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 

à totalidade da remuneração.  
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9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

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

que fundamentam a suspeita. 

 

9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta.  

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro.  

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

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

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

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

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 8.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
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sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

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

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

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

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

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

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

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

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

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

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

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

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

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

documentação atualizada. 

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

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo 
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Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 

do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6.   Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

somente em nome da matriz. 

 

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

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

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

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

10.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

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

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

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

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

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

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

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

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 

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

previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015. 
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10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

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

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 
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11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

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

deverá: 

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

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

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

fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item que compõe o lote ofertado; 

d) conter os preços unitário e  total de cada item que compõe o lote ofertado. 

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 

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

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 
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intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

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

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

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

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

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

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

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

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

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

Minuta de edital (0919111)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 45



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

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

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no 
item 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data 

de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 

Minuta de edital (0919111)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 46



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
Decreto nº 7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
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b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 

16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que 
não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a 
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da 
ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

 
16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 
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16.15.1.2.1.      A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 
a) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo estabelecidos; 

 
b) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando 
solicitados pela licitante vencedora; 

 
18 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
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Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 

b)Substituir às suas expensas 
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos; 

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

d) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações exigidas 
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos 
oficiais competentes e que deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 

e.3) registro no Ministério da Saúde; 

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviados pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 
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j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 

k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir 
do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, na Seção de 
Almoxarifado, situada na Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, 
CEP 57046-000, no horário das 08h às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 7h30 
às 13h30. às sextas-feiras. 

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
207.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 

Minuta de edital (0919111)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 51



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
21.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de  inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de 
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Fornecimento/Nota de Empenho. 
 

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

 
21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
21.4.3. Na hipótese da entrega do material de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
21.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 
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21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
23.1.  É exigido que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, incisos I a 
IV e seus parágrafos, da IN nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.      As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 339030 
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(Material de Consumo). 
 
25 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS. 
 
25.1. É vedada a aquisição separada de itens para os quais, o detentor da ata não 
tenha apresentado o menor preço entre todos os licitantes. 
 
26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

26.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

26.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

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

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

26.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

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

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

26.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
26.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
26.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
26.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
26.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
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26.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A- Especificações do Lote, Itens e Valores Máximos Estimados; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
26.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2021. 
 
 

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

             TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO – Aquisição de gêneros alimentícios (339030.07) para atender às Unidades da 
Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de 
2021/2022, conforme especificado no ANEXO ÚNICO 0905708 

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

    1.2.  A Ata terá duração de 12 meses 

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

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

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

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

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

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

               2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade 

               2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

               2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde 

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

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

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

     2.8 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 
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 3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

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

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

  

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

  

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

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

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

    5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/1993. 

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

  

6 - DO PAGAMENTO 

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

     6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

     6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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     6.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 

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

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

EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

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

VP = Valor da parcela a ser paga; 

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

I = (TX/100)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

  

7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

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

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

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

  

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

 
 

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO 
Chefe de Seção 
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ANEXO I-A 

 
ESPECIFICAÇÕES DO LOTE E DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS 

 

 

 

LOTE 
ÚNICO 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
TOTAL     

REGISTRADO 

VALOR MÁXIMO 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
MÁXIMO 
TOTAL 

(R$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

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

Pacote 6000 7,97 47.820,00 

    2 

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

Pacote 450 31,10 13.995,00 
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entrega. 

     3 

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

meses no ato da entrega. 

Pacote 200 7,67 1.534,00 
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ANEXO II 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
  
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2021  

 

Processo nº 0004449-62.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2021 

 
MINUTA  

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., 
(INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., 
sediada em …..................., representada por..........................................., para eventual 
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I 
e I-A do Pregão Eletrônico nº XX/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 da 
Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, 
de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2021: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº XX/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, a partir da 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento. 
 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto registrado a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

b) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
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d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 

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

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

d) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações exigidas 
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos 
oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 

e.3) registro no Ministério da Saúde; 

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
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Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir 
do recebimento da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho, na Seção de 
Almoxarifado, situada na Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, 
CEP 57046-000, no horário das 08 às 18hs, das segundas às quintas-feiras e das 7h30 às 
13h30 às sextas-feiras. 

 
6.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
6.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
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f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de 
Fornecimento/Nota de Empenho. 

 

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

 
7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
7.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 
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atraso. 
 
7.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

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

 
7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO. 
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8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
9- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
9.1. É exigido que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, incisos I a 
IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG 
 
10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
10.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
11 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
11.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
12 – DO FORO. 
 
12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 

vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 
 

Maceió, XX de XXXX de 2021. 
 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
 
Pela Empresa: 

Minuta de edital (0919111)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 70



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3708 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD,
 
Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando ao Registro de
preços de material de consumo – gêneros alimentícios (café).
Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em
virtude do valor estimado da contratação.
Outrossim, informo que a IRP nº 13/2021 restou deserta, de acordo com o
comprovante do Comprasnet (evento nº 0918726).
Solicito que sejam ratificados ou definidos novos prazos, se for o caso para os
seguintes itens: 
1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 7.5 do edital);
2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 8.24.2 e 11.1);
3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 9.6, 9.7 e
10.6).
Em virtude da instrução levada a feito no presente procedimento, não inclui
intervalo mínimo para os lances, mesmo sendo facultativo para o modo aberto
e fechado, entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação
do intervalo.
Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados
pela administração, como já foi devidamente fundamentado em outros
procedimentos que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no
entendimento do TCU, exarado Acórdão 2.166/2014 – Plenário:
“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento
obrigatório do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao
certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93.”
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com
os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em
seus ulteriores termos.
 

Informação 3708 (0919114)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 71



Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 19/07/2021, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 19/07/2021, às 17:29, 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
0919114 e o código CRC 34E21D49.

0004449-62.2021.6.02.8000 0919114v2
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de julho de 2021.
Reporto-me à Informação 3708, da SLC

(doc. 0919114), acerca da qual nada temos a opor, para
remeter os autos à Assessoria Jurídica, em observância ao
disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93.

Por se tratar de aquisição em regime de registro de
preços, fica dispensada a indicação da respectiva dotação
orçamentária nesta fase do procedimento, conforme disciplina
o Decreto nº 7.892/13, art. 7º, § 2º.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 21/07/2021, às 13:03, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0919427 e o código CRC A6D26F13.

0004449-62.2021.6.02.8000 0919427v1
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PROCESSO : 0004449-62.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 870 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Trata-se de análise de minuta de edital de Pregão

em sua forma Eletrônica objetivando o Registro de Preços de
material de consumo - gêneros alimentícios, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Administração,
na conformidade do Termo de Referência SEALMOX
(0905707).

 
O referido termo foi aprovado pelo Secretário de

Adminsitração por meio do despacho lançado no evento SEI
nº 0906756.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Da pesquisa levada a efeito nestes autos

eletrônicos, resultou o valor médio total estimado de
R$63.349,00 (sessenta e três mil reais, trezentos e quarenta e
nove reais), conforme relatório (0908606), extraído
do site www.bancodeprecos.com.br, tomando por base
propostas vencedoras de licitações ocorridas nos últimos 180
(cento e oitenta) dias, com objetos semelhantes.

 
A SEIC, por meio do

Despacho 0908629 finalizou por sugerir a realização de
licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, com
fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto
nº 10.024/2019, com restrição de participação a micro e
pequenas empresas.

 
Não constam dos autos a reserva de crédito, a

cargo da COFIN.
 
Na sequência, tem-se no evento 0911132 a

comprovação da realização da abertura de Intenção de
Registro de Preços - IRP, que restou deserta (0918726).

 
Ato contínuo, foram os autos encaminhados à SLC,

que elaborou Minuta de Edital 0919111, com considerações
diversas constantes da Informação 3708 (0919114), inclusive
acerca da adoção da previsão de exclusividade de participação
de microempresas e empresas de pequeno porte, em razão do
valor estimado da contratação, além de ajustes na minuta.

 
Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,

para fins de análise da referida minuta, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei n.º 8.666/93  e art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17.

 
Segundo a referida minuta do edital, o presente

certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na forma
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certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, do tipo o MENOR PREÇO POR LOTE (Lote
Único), conforme descrito no Edital e seus Anexos,
objetivando o Registro de Preços de material de consumo -
gêneros aliméticios, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração.

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
 
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, que

foram verificadas pelas unidades competentes, passaremos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.

 
3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece
normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
 abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

revoga a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da
data de sua publicação, conforme segue:

 
"Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, na data de publicação desta
Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e
os arts. 1º a 47-A da Lei nº 12.462, de 4 de
agosto de 2011, após decorridos 2 (dois) anos
da publicação oficial desta Lei."
 

Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de
Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
"Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata
o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta Lei
ou de acordo com as leis citadas no referido
inciso, e a opção escolhida deverá ser
indicada expressamente no edital ou no
aviso ou instrumento de contratação
direta, vedada a aplicação combinada desta
Lei com as citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese do caput deste
artigo, se a Administração optar por licitar de
acordo com as leis citadas no inciso
II do caput do art. 193 desta Lei, o contrato
respectivo será regido pelas regras nelas
previstas durante toda a sua vigência."

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de

toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do edital, como já consta em seu preâmbulo
(0919111). 

 
4. DO REGISTRO DE PREÇOS
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Os presentes autos tratam da utilização do Sistema
de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013,
posteriormente alterado pelo Decreto 9.488/2018.

 
Com efeito, como se conclui das informações

constantes nestes autos, a aquisição em tela pode se
enquadrar na hipótese contida no inciso II do art. 3º do citado
Decreto nº 7.892/13, ou seja, pelas suas características, pode
ser conveniente a previsão de entregas parceladas, tal como
previsto no  termo de referência (0905707).

 
Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,

possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.

 
Tendo em mente as disposições constantes no

Decreto acima relacionado, vê-se que os instrumentos ora
trazidos à análise conformam-se, in totum, ao Sistema de
Registro de Preços, inclusive no que se refere ao prazo de
validade da ata (art. 12) e aos elementos necessários do edital
(art. 9º).

 
5. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,

na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 5.450/05, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

 
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da

antedita Lei nº 10.520/02, bem como o § 1º do art. 2º do
Decreto nº 5.450/05, destina-se à aquisição de bens e serviços
comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações usuais no mercado, o que parece ser o
caso dos presentes autos, havendo, de fato, a possibilidade
jurídica de utilização da modalidade pregão, na forma
eletrônica ao certame em tela, registrando-se, ainda, que
quase todos os atos da fase interna ou preparatória, previstos
no art. 3º da Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 9º do Decreto n.º
5.450/05, foram devidamente observados.

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento

contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 30 do Decreto nº 5.450/05, quais sejam, a
justificativa da contratação, o termo de referência, a planilha
de custo e a minuta do edital, sendo que esta não traz
cláusula restritiva ou impertinente para a execução do objeto
contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da
Constituição Federal, pendente, ainda, a autorização de
abertura da licitação.

 
Nota-se, ainda, que as exigências quanto à

habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 14 do Decreto nº 5.450/05; 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. 43 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, encontra-se dentro dos ditames

legais e regulamentares a previsão de participação na
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licitação de forma exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte do ramo pertinente ao objeto licitado,
previamente cadastrados no SICAF.

 
6. DO AGRUPAMENTO DOS ITENS
 
Anote-se que o termo de referência apresenta

justificativa para agrupamento dos itens em lotes (0905707).
 
A minuta ora analisada, todavia, traz, no seu item

9.3.1.1. as disposições relativas à vedação de aquisição
separada de itens para os quais o fornecedor convocado para
assinar a ata não tenha apresentado o menor preço com
estipulação de que o critério de aceitabilidade será aferido em
relação ao valor de cada item que compõe o lote único e em
relação ao valor total do lote ofertado.

 
7. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
 Em face do que determina a Portaria Presidência

nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a pertinente
lista de verificação, prevista no Anexo I :

 
 

Item Questionário
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?

SIM  

TERMO DE REFERÊNCIA

3

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

SIM 0905707

4

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

SIM 0905707

5

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

SIM 0905707

O Termo de
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6

Referência contém
justificativa para
utilização do Pregão
Presencial em
detrimento do
Eletrônico?

N/A  

7

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

N/A  

8

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

N/A  

9
O Termo de

Referência contém
justificativa para o
agrupamento de itens?

N/A  

10

O Termo de
Referência contém
justificativa para a
exigência de atestados
de capacidade técnica?

N/A  

11

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

N/A  

12

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

N/A  

13

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

N/A  

14

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

N/A  

15
O Termo de

Referência contém
justificativa para vistoria
e/ou visita técnica?

N/A  
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16

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

N/A  

17

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

N/A  

18

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

N/A  

19

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

Ref.
Acórdão TCU -
Plenário nº
2328/2015

N/A  

20

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

N/A  

21

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

SIM  

22

O
Termo de
Referência
contempla
requisitos de
sustentabilidade?

SIM 0905707

23

Existe
aprovação do
Termo de SIM 0906756
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23 Referência pela
autoridade
competente?

SIM 0906756

PESQUISA DE PREÇOS

24
Foi

realizada ampla
pesquisa de
preços?

SIM 0908329

25

Os atos
correlatos à
pesquisa de
preços foram
produzidos de
acordo com a
legislação de
regência e estão
devidamente
demonstrados e
justificados no
processo
administrativo?

SIM  

26

Foi
produzida planilha
comparativa com
os preços
encontrados?

SIM 0908606

27

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

SIM 0908329

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 0909111

29

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

N/A  
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30

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

N/A  

31

A
minuta do edital
contém previsão
de cota reservada
às entidades
preferenciais
(MEI, ME, EPP e
Sociedade
Cooperativa),
observada a
divisibilidade dos
bens a serem
adquiridos e o
limite máximo de
25%,
relativamente ao
objeto da
contratação?

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

N/A  

32

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

N/A  

Competitividade

33

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

SIM  
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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 0909111

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 NÃO  
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habilitação
econômico-
financeira?

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
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?

N/A  

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 0909111

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
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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?

NÃO Irreajustáveis

52

A
minuta do
contrato/ata
contém norma
estabelecendo,
para a
fornecedora, a
obrigação de
devolver valores
eventualmente

NÃO  
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recebidos em
excesso?

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

 Próxima
fase
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Lei nº 8.666/93 e
arts. 8º, III e 30,
V, do Decreto
5.450/05

58

Consta
a publicação do
aviso de edital?

Ref.
art. 4º, I e II, da
Lei nº 10.520/02
e art. 17 do
Decreto nº
5.450/05

 Próxima
fase

59

Consta
a designação do
pregoeiro e
equipe de apoio?

Ref.
art. 3º, IV, §§1º e
2º da Lei nº
10.520/02, arts.
9º, VI, 10, 11, 12
e 30, VI, do
Decreto nº
5.450/05

 Próxima
fase

60

Em se
tratando de
licitação
destinada à
formação de atas
de registro de
preço, houve
divulgação,
mediante
publicação no
DOU, da
intenção de
registro de
preços? Caso
negativo, existe
justificativa?

SIM

 
0911132
0918726
 

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61

Os
autos do
processo contêm
documento
indicativo da
existência de
recursos
orçamentários
para suportar a
despesa?

NÃO
Registro

de Preços
 

62

Fora
das hipóteses de
registro de
preços, os autos
do processo
contêm
documento com
estimativa do
impacto
orçamentário
financeiro da
despesa (artigo
16, I, da Lei
Complementar
nº101/2000),
conforme o caso?

N/A  
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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  

    
8. CONCLUSÃO
 
Pelo exposto,  esta Assessoria Jurídica aprova, em

face de sua regularidade jurídica, a minuta ora inserta no
evento SEI nº 0919111 de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO), objetivando o
Registro de Preços de material de consumo - gêneros
alimentícios, conforme as especificações constantes no Termo
de Referência SEALMOX (0905707).

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 21/07/2021, às 16:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0920071 e o código CRC A78ABB55.

0004449-62.2021.6.02.8000 0920071v15
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 21 de julho de 2021.
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório
pretendido nestes autos, e especialmente o pronunciamento
exarado pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral
no Parecer AJ-DG nº 870/2021 (0920071), aprovando a minuta
de edital 0919111, submeto o feito à superior consideração
de Vossa Excelência, com vistas a sugerir a abertura da fase
externa do presente certame, na modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE
(LOTE ÚNICO), objetivando o Registro de Preços de material
de consumo - gêneros alimentícios, conforme as
especificações constantes no Termo de Referência (0905707).

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 21/07/2021, às 17:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0920187 e o código CRC 15393CA2.

0004449-62.2021.6.02.8000 0920187v1
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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 : 0004449-62.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão eletrônico. Registro de Preços. Aquisição de Material de Consumo.

 

Decisão nº 1574 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0920187.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, nas
prescrições insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores
alterações, a abertura da fase externa do certame licitatório, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO), objetivando o Registro de Preços
de material de consumo - gêneros alimentícios, conforme as
especificações constantes no Termo de Referência
(0905707), elaborado pela Seção de Almoxarifado - SEALMOX e
aprovado pelo Senhor Secretário de Administração deste Tribunal.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
0919111, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer AJ-DG nº 870/2021 (0920071) e demais medidas
cabíveis.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
22/07/2021, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0920823 e o código CRC EABFC998.

0004449-62.2021.6.02.8000 0920823v4
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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 julho de 2021.
 
 
À SLC, para cumprimento da Decisão

1574, 0920823.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 23/07/2021, às 10:53, 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
0921363 e o código CRC 2E53D9F8.

0004449-62.2021.6.02.8000 0921363v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3794 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

Devido a um equívoco ocorrido quando da divulgação da IRP nº
13/2021, fez-se necessária a abertura de nova IRP, desta feita a de número
15/2021. 

Assim, será necessário aguardar prazo para possível
manifestação de interessados e só depois proceder à divulgação do edital.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 23/07/2021, às 13:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0921549 e o código CRC 61FD177F.

0004449-62.2021.6.02.8000 0921549v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 02 de agosto de 2021.
 
 
Senhora Coordenadora da COMAP,
 
Peço vênias para solicitar de V. Sª, mesmo já tendo

acusado ciência em despacho SEALMOX (0909903), uma
revisão da cotação apresentada pela SEIC no evento 0908329,
para todos os itens, uma vez que estamos vivenciando um
período de grande crise na produção brasileira e estoque de
café, que poderá nos trazer sérias dificuldades na aquisição
do item pois o cenário é de “forte aperto na oferta”, como cita
o consultor da Safras & Mercado Gil Barabach, na matéria
veiculada no seguinte sítio eletrônico
https://forbes.com.br/forbesagro/2021/06/estoques-finais-de-
cafe-do-brasil-devem-despencar-57-em-2021-22-diz-safras/.

Seguem ainda outras matérias acerca do mesmo
tema, que merecem especial atenção: 

https://www.poder360.com.br/economia/preco-do-
cafe-tem-nova-alta-depois-de-maior-pico-em-7-anos/

https://www.sna.agr.br/crise-na-cafeicultura-
quebra-de-safra-no-brasil-deve-tirar-ate-12-milhoes-de-sacas-
de-cafe-do-mercado-neste-ano/

Respeitosamente,
 
 
 

Despacho SEALMOX 0925182         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 93

https://forbes.com.br/forbesagro/2021/06/estoques-finais-de-cafe-do-brasil-devem-despencar-57-em-2021-22-diz-safras/
https://www.poder360.com.br/economia/preco-do-cafe-tem-nova-alta-depois-de-maior-pico-em-7-anos/
https://www.sna.agr.br/crise-na-cafeicultura-quebra-de-safra-no-brasil-deve-tirar-ate-12-milhoes-de-sacas-de-cafe-do-mercado-neste-ano/


Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 02/08/2021, às 21:36, 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
0925182 e o código CRC 51EC9D15.

0004449-62.2021.6.02.8000 0925182v1
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DESPACHO

Maceió, 03 de agosto de 2021.
 
 
Diante do Despacho SEALMOX 0925182,

encaminho os presentes autos à SEIC, para revisão, caso
necessária, da pesquisa de preços contida no Despacho
SEIC 0908329.

 
Após, à SLC para continuidade do feito.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 03/08/2021, às 15:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0925547 e o código CRC F4117112.

0004449-62.2021.6.02.8000 0925547v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de agosto de 2021.
Senhora Coordenadora,
 
Em atenção ao Despacho COMAP - 0925547, em

que pese os argumentos trazidos pela Seção de Almoxarifado
(0925182), informamos que a atividade de pesquisa de
mercado permite apurar, apenas, os valores atuais de
produtos e serviços.

Ademais, após rápida pesquisa em
página eletrônica de potencial fornecedor, abaixo,
desconsiderando possível redução de valor decorrente de
compra em maior quantidade, bem como de disputa de
oferta ocorrida em Pregão Eletrônico, observamos que os
valores apontados no Despacho SEIC 0908329 permitem a
aquisição dos materiais demandados, sugerindo, assim, a
permanência da pesquisa de preço já efetuada.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 04/08/2021, às 11:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0925909 e o código CRC 2CC79940.

0004449-62.2021.6.02.8000 0925909v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de agosto de 2021.
 
 
À SLC, para continuidade do feito.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 04/08/2021, às 13:36, 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
0925986 e o código CRC 86737A46.

0004449-62.2021.6.02.8000 0925986v1
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  3355//22002211  
  

PROCESSO Nº: 0004449-62.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE 
ÚNICO)  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 23 de agosto de 2021 
Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO), conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de 
consumo - gêneros alimentícios, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria 
de Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de 
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas 
posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao 
presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de consumo – 
gêneros alimentícios, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na 
manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, conforme especificações 
descritas neste edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório será de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial da 
União. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no 
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.  
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
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ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
 

3 - DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, a partir da 
data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento encaminhada por 
e-mail. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente 
cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, 
que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus 
anexos. 
 

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

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno 

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 

2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor 

individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da 

legislação vigente; 

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

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

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

d) que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

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

dissolução ou liquidação; 

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

reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de 

cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores 

ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou 

indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, 

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

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

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 
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2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  

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

de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no 

certame; 

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

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

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da 

Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem cumprimento de     

reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, 

conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

4.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante 

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

5.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a 

participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

5.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela 

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

5.3.  O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante 

ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das 

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 
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provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros. 

5.5.  É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no 

SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo 

proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

6.1.  Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente 

com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto 

ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, 

quando, então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.  

6.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste 

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

6.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem 

do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos 

sistemas. 

6.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação 

de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos 

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

6.5.  Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão.  

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

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

6.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as 

propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de 

negociação e julgamento da proposta. 

6.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor 

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 
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a) Valor unitário de cada item que compõe o lote ofertado; 

b) Descrição detalhada de cada item que compõe o lote ofertado, contendo as informações 

similares à especificação constante no Anexo I-A;  

7.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 

7.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta 

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

data de sua apresentação.  

7.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de 

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

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

dos contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União e, após o 

devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a 

adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, 

inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da 

empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência 

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

8.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 

que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 

vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 

Referência.  

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

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 
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8.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e 

os licitantes. 

8.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente 
por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do 
valor consignado no registro.  
 

8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item que compõe o lote 
ofertado, sendo que sistema efetuará automaticamente o somatório para efeito de 
escalonamento. 

 
8.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para 
abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

8.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e 

registrado pelo sistema. 

8.8.  O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 

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

sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

8.9.  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e 

fechado”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e 

fechado. 

8.10.  A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após 

esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 

transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que 

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, 

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

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

encerramento deste prazo. 

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 

lances segundo a ordem crescente de valores. 

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos 

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

até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

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

atender às exigências de habilitação. 
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8.14. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores 

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

próprio do sistema. 

8.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

8.17. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, 

o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  

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

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

decorridas vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no 

sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote (lote único), conforme 

definido neste Edital e seus anexos.  

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

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

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

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

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

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

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 

Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

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

dentre as propostas empatadas.  
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8.24.  Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá 

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

8.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada 

pelos demais licitantes. 

8.24.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) 

horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação 

realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

9.1.  Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em 

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

máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto 

no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019.  

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

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

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

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

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

preço manifestamente inexequível. 

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão disponíveis no 
Anexo I-A, que de modo algum, vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a 
negociar em busca de preços inferiores. 

 
9.3.1.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor unitário de 
cada item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote ofertado. 

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

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

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não 

tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e 

instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou 

à totalidade da remuneração.  

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

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

que fundamentam a suspeita. 
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9.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de 

diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser 

reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de 

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

9.6.  O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, 

por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de 

não aceitação da proposta.  

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 

e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo 

Pregoeiro.  

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

que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, 

fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de 

catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, 

por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

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

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

ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

9.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova 

data e horário para a sua continuidade. 

9.10. Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 

poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor, conforme disposto no 

item 8.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

10.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 

da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 

descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 

sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta 

aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 
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10.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

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

10.2.  A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 

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

sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 

proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude 

por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

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

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

10.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 

por falta de condição de participação. 

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

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 

2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 

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

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

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

técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018. 

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa 

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

condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data 

prevista para recebimento das propostas; 

10.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, 

do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6.   Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 
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apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, 

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

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

somente em nome da matriz. 

 

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

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

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

10.10.  Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos 

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

10.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

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

no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou 

agência; 

e) No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das 

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

administradores; 

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

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 
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10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os 

créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, 

inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 

1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, 

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

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

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou 

sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual;  

f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados ao 

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei. 

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do contrato, 

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

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

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

Edital do PE nº 35/2021 (0926702)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 111



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 

regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O 

prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração 

pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa. 

10.10.2.7. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem 

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

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

seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 

horário para a continuidade da mesma. 

10.10.2.9. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja 

por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em 

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob 

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos 

remanescentes. 

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

licitante será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

11.1.  A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no 

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

deverá: 
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as 

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

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

fins de pagamento; 

c) conter a descrição de cada item que compõe o lote ofertado; 

d) conter os preços unitário e  total de cada item que compõe o lote ofertado. 

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão 

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

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da 

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 

intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 
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12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

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

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

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

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

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores 

ao encerramento da etapa de lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

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

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

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

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 
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14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no 
item 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data 

de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
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16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
Decreto nº 7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
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“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 
 

16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que 
não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a 
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da 
ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

 
16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 

 
16.15.1.2.1.      A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
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preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 
a) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo estabelecidos; 

 
b) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando 
solicitados pela licitante vencedora; 

 
18 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
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d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 

b)Substituir às suas expensas 
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos; 

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

d) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações exigidas 
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos 
oficiais competentes e que deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 

e.3) registro no Ministério da Saúde; 

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviados pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 

k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

19 - DA PUBLICIDADE. 
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19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir 
do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, na Seção de 
Almoxarifado, situada na Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, 
CEP 57046-000, no horário das 08h às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 7h30 
às 13h30. às sextas-feiras. 

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
207.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 21. 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
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e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
21.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de  inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de 
Fornecimento/Nota de Empenho. 

 

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

 
21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
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21.4.3. Na hipótese da entrega do material de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
21.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

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

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
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22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
23.1.  É exigido que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, incisos I a 
IV e seus parágrafos, da IN nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.      As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2021, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 339030 
(Material de Consumo). 
 
25 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS. 
 
25.1. É vedada a aquisição separada de itens para os quais, o detentor da ata não 
tenha apresentado o menor preço entre todos os licitantes. 
 
26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

26.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
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26.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

26.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

26.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

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

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

26.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

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

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

26.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
26.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
26.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
26.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
26.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
26.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A- Especificações do Lote, Itens e Valores Máximos Estimados; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
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26.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 05 de agosto de 2021. 
 
 

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

             TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO – Aquisição de gêneros alimentícios (339030.07) para atender às Unidades da 
Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de 
2021/2022, conforme especificado no ANEXO ÚNICO 0905708 

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

    1.2.  A Ata terá duração de 12 meses 

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

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

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

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

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

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

               2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade 

               2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

               2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde 

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

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

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

     2.8 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 
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 3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

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

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

  

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

  

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

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

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

    5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/1993. 

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

  

6 - DO PAGAMENTO 

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

     6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

     6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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     6.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais 
determinados pela legislação tributária. 

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

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

EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

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

VP = Valor da parcela a ser paga; 

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

I = (TX/100)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

  

7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

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

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

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

  

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

 
 

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO 
Chefe de Seção 
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ANEXO I-A 

 
ESPECIFICAÇÕES DO LOTE E DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS 

 

 

 

LOTE 
ÚNICO 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
TOTAL     

REGISTRADO 

VALOR MÁXIMO 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
MÁXIMO 
TOTAL 

(R$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

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

Pacote 6000 7,97 47.820,00 

    2 

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

Pacote 450 31,10 13.995,00 
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entrega. 

     3 

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

meses no ato da entrega. 

Pacote 200 7,67 1.534,00 
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ANEXO II 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
  
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2021  

 

Processo nº 0004449-62.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 35/2021 

 
MINUTA  

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2021, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., 
(INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., 
sediada em …..................., representada por..........................................., para eventual 
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I 
e I-A do Pregão Eletrônico nº 35/2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 da 
Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, 
de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item(ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 35/2021: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 35/2021: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, a partir da 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento. 
 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto registrado a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

b) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
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d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 

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

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

d) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações exigidas 
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos 
oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 

e.3) registro no Ministério da Saúde; 

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
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Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir 
do recebimento da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho, na Seção de 
Almoxarifado, situada na Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, 
CEP 57046-000, no horário das 08 às 18hs, das segundas às quintas-feiras e das 7h30 às 
13h30 às sextas-feiras. 

 
6.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
6.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
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f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i) declarar informações falsas; e 
 

j) cometer fraude fiscal. 
 
7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de 
Fornecimento/Nota de Empenho. 

 

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

 
7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
7.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 
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atraso. 
 
7.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

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

 
7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO. 
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8.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal, 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
9- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
9.1. É exigido que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, incisos I a 
IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG 
 
10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
10.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
11 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
11.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
12 – DO FORO. 
 
12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 

vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 
 

Maceió, XX de XXXX de 2021. 
 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
Presidente  

 
 
Pela Empresa: 
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EDITAL Nº 31 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2021

 

PROCESSO Nº: 0004449-62.2021.6.02.8000
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO)

Modo de Disputa: Aberto e Fechado
Data: 23 de agosto de 2021

Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF).
Local: www.comprasnet.gov.br

 

                   O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio
da Seção de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar
possa, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO), conforme descrito neste Edital e
seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de consumo -
gêneros alimentícios, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração.
 
                   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo
Decreto nº 8.538, de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas posteriores alterações, em
consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 (Lei de
Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes.
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº
123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº
212, de 18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na
Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da
qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores)
nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, no
que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências
deste Edital e seus anexos.
 
1 - DO OBJETO.
 
1.1.            O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de
material de consumo – gêneros alimentícios, para atender às Unidades da
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Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício
de 2021/2022, conforme especificações descritas neste edital e seus anexos.
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.
 
2.1.         O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste
procedimento licitatório será de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu
extrato no Diário Oficial da União.
 
2.2.            A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da
quantidade estimada no Registro, que poderá ocorrer de acordo com as
necessidades do TRE/AL.
 
2.3.            A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional
Eleitoral a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a
aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em
igualdade de condições.
 
2.3.1.  O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido
pelo beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
após realizada a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou
maior que o registrado ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em
baixar o preço registrado, igualando ou tornando-o menor que o obtido em
referida licitação.
 
3 - DO PRAZO DE ENTREGA.
 
3.1.         O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, a
partir da data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de
Fornecimento encaminhada por e-mail.
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO.
 
4.1.           Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado,
obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado
de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.
 
4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao
Sistema.
 
4.2.  Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas
de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34
da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa
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física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da
Lei Complementar nº 123, de 2006.
4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,
na forma da legislação vigente;

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou
judicialmente;

4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de
1993;

5.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em
processo de dissolução ou liquidação;

6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos
magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções
administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de
direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às
unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação,
de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho
Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução
229/2016-CNJ).

4.4.            Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará
“sim” ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes
declarações:
a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar
nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49;
a.1) Como esta licitação prevê a participação  exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo
“não” impedirá o prosseguimento no certame;
b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus
anexos;
c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a
proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;
f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da
Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009;
g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho
degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e
no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem
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cumprimento de     reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras
de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei
nº 8.213, de 24 de julho de 1991.
4 .5 . A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição
sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.
 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
 
5.1.  O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que
permite a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em
sua forma eletrônica.

5. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo
Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de
certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas
Brasileira – ICP - Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a
responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de
sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este
Pregão.
5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações
efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e
seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do
órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de
uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
5.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados
cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis
pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração
dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem
desatualizados.
5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar
desclassificação no momento da habilitação
6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
 
6.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema,
concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital,
proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário
estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á
automaticamente a etapa de envio dessa documentação.
6.2.  O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação
exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha.
6.3.  Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação
que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso
aos dados constantes dos sistemas.
6.4.  As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a
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documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de
2006.
6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico
durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente
da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens
emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
6.6.  Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou
substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos
no sistema.
6.7.  Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação
entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização
dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta.
6.8.  Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante
melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do
pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
 
7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no
sistema eletrônico, dos seguintes campos:
a) Valor unitário de cada item que compõe o lote ofertado;
b) Descrição detalhada de cada item que compõe o lote ofertado, contendo as
informações similares à especificação constante no Anexo I-A;

7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a
Contratada.

7. .  Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,
encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e
quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento
dos bens.

7.   Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de
lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro,
omissão ou qualquer outro pretexto.

7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a
contar da data de sua apresentação.

7.   Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas
normas de regência de contratações públicas federais, quando
participarem de licitações públicas.
1. O descumprimento das regras supramencionadas pela

Administração por parte dos contratados pode ensejar a fiscalização
do Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal,
gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a
adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos
termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos
agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
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superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES.
 
8.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

8.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando
desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos
estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não
apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,
com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento
definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo
que somente estas participarão da fase de lances.

8.   O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre
o Pregoeiro e os licitantes.

8.   Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

 
8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item que
compõe o lote ofertado, sendo que sistema efetuará automaticamente
o somatório para efeito de escalonamento.
 
8.6.    Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8. . O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por
ele ofertado e registrado pelo sistema.

8. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser
inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser
inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente
descartados pelo sistema os respectivos lances.

8.9. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de
disputa “aberto e fechado”, em que os licitantes apresentarão lances
públicos e sucessivos, com lance final e fechado.
8.10.         A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze
minutos. 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.
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8.11.         Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá
oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com preços até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final
e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste
prazo.
8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste
item, poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o
máximo de três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.12.         Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o
sistema ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.
8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida
nos itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais
licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.
8 .1 3 .             Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio,
justificadamente, admitir o reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante
classificado na etapa de lance fechado atender às exigências de habilitação.

8.          Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os
subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro,
devendo a ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de
Gestão do Ministério da Economia;
1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em

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

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.         Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão

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

8. .         No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa
competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível
aos licitantes para a recepção dos lances.

8. .         Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será
suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico
utilizado para divulgação.

8.          O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote (lote
único), conforme definido neste Edital e seus anexos.

8.20.         Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor
de sua proposta.
8.21.         A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos
critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre
propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.
8.22.         Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
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assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:
8.22.1. no pais;
8.22.2. por empresas brasileiras;
8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de
tecnologia no País;
8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência
Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8.          Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo
sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.

8.          Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro
deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor
proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas
neste Edital.
1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser

acompanhada pelos demais licitantes.
2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance
ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessários à confirmação
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

8. .         Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de
aceitação e julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.
 

9. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta
classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à
compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no
parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26 do Decreto n.º
10.024/2019. 

9.   O licitante qualificado como produtor rural pessoa física deverá incluir,
na sua proposta, os percentuais das contribuições previstas no art. 176
da Instrução Normativa RFB n. 971, de 2009, em razão do disposto no art.
184, inciso V, sob pena de desclassificação.

9. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor que apresentar
preço final superior ao preço máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU -
Plenário), ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

9.3.1. Os preços máximos fixados para os materiais ora licitados estão
disponíveis no Anexo I-A, que de modo algum, vinculam a decisão do
Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços inferiores.
 
9.3.1.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor unitário
de cada item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote
ofertado.
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1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e
salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o
ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos,
exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do
próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da
remuneração. 

9. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para
aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar
as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita.

 

9.   Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a
realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a
sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no
sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a
ocorrência será registrada em ata.

 

9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no
prazo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

9.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por
solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e
formalmente aceita pelo Pregoeiro.

1. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-
se os que contenham as características do material ofertado, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras
informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas,
encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e
prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta.

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

9.   Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro
examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na
ordem de classificação.

9.   Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade.

9.          Nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço
melhor, conforme disposto no item 8.24.
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9.11.         Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro
verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 
 
10 – DA HABILITAÇÃO.
 

10. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do
licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro
verificará o eventual descumprimento das condições de participação,
especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação
no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:
1. SICAF;
2. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da

União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
10. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e

também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429,
de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela
prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar
com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual
seja sócio majoritário.
1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para
verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos
societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua
desclassificação.

10.3.         Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante
inabilitado, por falta de condição de participação.

10.         No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da
eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei
Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes
estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

10. .         Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos
licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele
abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e
trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica,
conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

10.5.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução
Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá
atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia
útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

10. 5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações
constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da
sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da
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proposta, a respectiva documentação atualizada.
11. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante,

exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões
feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s),
conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

10.6.                          Havendo a necessidade de envio de documentos de
habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos
neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em
formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de
inabilitação.
10.7.         Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento
de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais
quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
 

10.         Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de
CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

10.         Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em
nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão
estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

 

1. . Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças
de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando
for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

 

10.       Ressalvado o disposto no item 6.3, os licitantes deverão encaminhar,
nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir,
para fins de habilitação:

10.10.1. Habilitação jurídica:
a) No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de
Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da
Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará
condicionada à verificação da autenticidade no sítio
www.portaldoempreendedor.gov.br;
c) No caso de sociedade empresária ou empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
d) inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante
sucursal, filial ou agência;
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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;

1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as
alterações ou da consolidação respectiva.

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;
b) prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário
da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
c) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
(FGTS);
d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto contratual;
f) prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do
licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estaduais relacionados
ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da
Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.
10.10.2.1. O licitante, microempresa ou empresa de pequeno porte, deverá
apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.
10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a
documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de
pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do
contrato, ainda que exista alguma restrição, aplicando-se o prazo de
regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº 8.538, de 2015.
10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que
pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição
nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentação do
balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.
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1. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista
não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as
demais exigências do edital.

 
10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente
posterior à fase de habilitação.
10.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange
à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de
5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a
regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da
administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante
apresentação de justificativa.

1. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem
anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções
previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes
remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação,
seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e
trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

2. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos
exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova
data e horário para a continuidade da mesma.

3. . Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por
não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em
desacordo com o estabelecido neste Edital.

4. . O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver
concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de
habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em
que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções
cabíveis.

5. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a
inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja
retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos
remanescentes.

10.       Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no
Edital, o licitante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.
 

11.         A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser
encaminhada no prazo de 2 (duas) horas, a contar da solicitação do
Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

1. 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.
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2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante
vencedor, para fins de pagamento;

3. conter a descrição de cada item que compõe o lote ofertado;
4. conter os preços unitário e  total de cada item que compõe o lote

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

consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de
eventual sanção à Contratada, se for o caso.

11.3.         Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como
marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

11.         Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o
valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso
(art. 5º da Lei nº 8.666/93).

11.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global,
prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos
e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

11.         A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao
objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer
outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena
de desclassificação.

 

11. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não
sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali
contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

 

11.         As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os
documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a
homologação.

 
12 - DOS RECURSOS.
 

12. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e
trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de
pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta
minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de
forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende
recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

12.          Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para
decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas
apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.
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12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de
recorrer importará a decadência desse direito.
12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o
prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando
os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem
contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que
começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

12.4.         Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos
interessados, no endereço constante neste Edital.
13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.
 
13.1.         A sessão pública poderá ser reaberta:
a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos
anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada
a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e
os que dele dependam;
b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o
licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento
equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de
lances.
13.2.         Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.
13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail,
ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os
dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus
dados cadastrais atualizados.
14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.
 

14.         Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da
sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

14.2.         A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no
endereço discriminado no item 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e
Contratos.

14. .         Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração
deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até
dois dias úteis contados da data de recebimento da impugnação.

14.         Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a
realização do certame.
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14.         Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório
deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à
data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por
meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br.

14.6.         O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo
de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá
requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos
anexos.

14.         As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os
prazos previstos no certame.

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional
e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
14.8.         As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo
sistema e vincularão os participantes e a administração.
15 - DO REAJUSTE DO PREÇO.
 
15.1.       Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os
valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma
disciplinada no Decreto nº 7.892/2013.
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS E DA CONTRATAÇÃO.
 
16.1.       O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado
vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela
autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.
 
16.2.         Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos
praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.
 
16.3.         Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados
para assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições
estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo
justificado aceito pela administração.
 
16.3.1.            O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se
refere o item anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema
Comprasnet, tal como previsto no art. 26 do decreto acima citado.
 
16.3.2.          O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de
Preços assinada dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do
recebimento da convocação para assinatura do documento, em conformidade
com o previsto no art. 64 da Lei n. 8.666/1993.
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16.4.       É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata
de registro de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado.
 
16.5.       A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento
nas condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade.
 
16.6.       A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata,
dentro do prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das
penalidades aludidas no item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº
10.024/2019.
 
16.7.       A contratação com os fornecedores registrados será formalizada
pelo órgão interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de
nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento
hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993.
 
16.8.       Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante
poderá receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo
confirmar o seu recebimento.
 
16.9.       A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de
Fornecimento deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será
encaminhado para a autoridade competente que procederá à análise dos
motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca da aceitabilidade ou não da
justificativa.
 
16.10.       Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta
não seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega
continuará fluindo normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o
licitante às penalidades cabíveis.
 
16.11.     Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão
ser alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no
art. 12, § 3º do Decreto nº 7.892/2013.
 
16.12.     O registro do fornecedor será cancelado quando:
 
a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
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c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar
superior àqueles praticados no mercado; ou
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº
8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
 
16.12.1.    O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas
“a”, “b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão
gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
 
16.12.2.    O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
 
a) por razão de interesse público; ou
 
b) a pedido do fornecedor.
 
16.13.     O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o
objeto desta licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal,
mediante prévia e escrita autorização desta, sob pena de sofrer as sanções
contratuais e legais.
 
16.13.1.        O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada.
 
16.14.       O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação,
renovando as certidões e encaminhando-as ao Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da
solicitação das mesmas.
 
16.15.     A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser
utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que
não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão
gerenciador, observadas, ainda, as demais regras impostas no art. 22 do
Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018.
 
16.15.1.          Os órgãos e entidades que não participaram do registro de
preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão
consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade
de adesão.
 
16.15.1.1.             A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem
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acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades
que não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de
eficiência, a viabilidade e a economicidade para a administração pública
federal da utilização da ata de registro de preços, conforme estabelecido em
ato do Secretário de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestão.
 
16.15.1.2.             O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão
gerenciador, será divulgado no Portal de Compras do Governo federal.
 
16.15.1.2.1.                A publicação supra deverá ser condição para autorização
para adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019.
16.16.     As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem
16.15 não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por
cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e
registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos
participantes.
 
16.17.     O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços
não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item
registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e
órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes
que aderirem.
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.
 
17.1.         São obrigações do Órgão Gerenciador:
 
a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do
detentor da ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados,
observada a ordem de classificação indicada na licitação;
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem
assim, a compatibilidade com as obrigações assumidas;
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de
adequação às novas condições de mercado;
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade dos preços registrados na Ata;
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na
presente Ata;
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f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades
decorrentes do descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou
do descumprimento das obrigações contratuais, em relação às suas próprias
contratações;
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de
classificação) quanto ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s)
órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a intenção de utilizar a
presente Ata, conforme subitem 16.15.
 
17.2.       São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de
contratante:
 
a) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo
estabelecidos;
 
b) Prestarasinformaçõeseosesclarecimentospertinentesaoobjeto,quando
solicitados pela licitante vencedora;
 
18 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.
 
18.1.       São obrigações do detentor da Ata:
 
a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da
publicação da presente Ata;
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do
Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam
compatíveis com o regime de direito público;
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento da notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do
objeto registrado a outro órgão da Administração Pública (não participante)
que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente Ata, conforme item
16.15.
 
18.2 .       São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de
contratado:
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a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o
termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos;
b)Substituir às suas expensas
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos;
c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento,
obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais
da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de
etiquetas por parte da empresa fornecedora;
d) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas
por órgãos oficiais competentes e que deverão estar de acordo com a
legislação vigente;
e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso,
das seguintes informações:
e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade;
e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado;
e.3) registro no Ministério da Saúde;
e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).
f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de
expedientes/notificações enviados pelo TRE/AL;

7. Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao
endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de
Empenho;

 
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal;
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram
em sua habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária,
condições de idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação
vigente e na aplicável à natureza do objeto da contratação;
j)         Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa
da União, INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF
em condição regular;
k)  Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza
do objeto deste contrato;
 
l) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis
com o regime de Direito Público.
 
19 - DA PUBLICIDADE.
 
19.1.         O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado
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no Portal de Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a
vigência da ata de registro de preços, em conformidade com o disposto no art.
11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 combinado com o art. 15, 2º da Lei nº
8.666/93.
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.
 
20.1.       Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de
Fornecimento, na Seção de Almoxarifado, situada na Avenida Menino Marcelo,
nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, no horário das 08h às
18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 7h30 às 13h30. às sextas-
feiras.
 
20.2.         Os materiais serão recebidos:
 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos
mesmos com as especificações consignadas na proposta de preço e nos
termos de referência;
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e
consequente aceitação.
 
20.3.          O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.
 
20.4.              O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento
provisório do objeto, será de 0 5 (cinco) dias úteis, quando deverá se
manifestar, emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto do
fornecimento.
 
20.5.              Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante
formulário próprio.
 
20.6.          O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder
pelos vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as
normas de proteção ao consumidor.
 
207.            O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10
(dez) dias corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às
sanções administrativas previstas na Seção 21.
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
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21.1.        Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será
descredenciado no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das
multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais,
garantido o direito à ampla defesa, o licitante que, convocado dentro do prazo
de validade de sua proposta:
 

1. não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

 

2. não entregar a documentação exigida no edital;

 

3. apresentar documentação falsa;

 

4. causar o atraso na execução do objeto;

 

5. não mantiver a proposta;

 

6. falhar na execução do contrato;

 

7. fraudar a execução do contrato;

 

8. comportar-se de modo inidôneo;

 

1. declarar informações falsas; e

 
j) cometer fraude fiscal.
 
21.2.         Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas
pela autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso,
assegurado o direito à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos
porventura causados à Administração e das cabíveis cominações legais.
 
21.3.         As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante
contratado junto com as multas convencionais e de mora, descontando-as dos
pagamentos a serem efetuados.
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21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes
sanções administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas
cumulativamente:
 
a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor
do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso.
Após o 5º dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação
do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo,
sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;
 
b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor
do(s) item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição
daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias
de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do
contrato;
 
c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o
valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de  inexecução parcial da obrigação
assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período
superior ao previsto na alínea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo
máximo de atraso injustificado estabelecido na alínea “b” acima;
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Autorização
de Fornecimento/Nota de Empenho.
 
21.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10%
(dez por cento) do valor total do contrato celebrado.
 
21.4.2.          As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas
cumulativamente com as demais.
 
21.4.3.        Na hipótese da entrega do material de forma parcial, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em
atraso.
 
21.4.4.      Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
 
21.5.         O valor da multa, apurado após regular procedimento
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo
TRE/AL ou cobrado judicialmente.
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21.6.         Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e da prevalência e indisponibilidade do interesse público, em
decorrência de circunstâncias fundamentadas em fatos comprovados.
 
21.7.         O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos
estipulados para o fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá
apresentar justificativa por escrito, devidamente comprovada, e em
documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada de pedido de
prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as
condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de
terceiro reconhecido pela Administração.
 
21.8.       Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art.
109 da Lei nº 8.666/1993.
 
21.9.         Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a
dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de
21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.
 
21.10.       O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer
penalidade imposta ao licitante contratado.
 
21.11.       O período de atraso será contado em dias corridos.
 
21.12.       No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no
devido prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.
 
21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito
será a da publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário
Eletrônico.
 
21.13.       Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e
demais normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e
10.520/2002, aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios
da Teoria Geral dos Contratos e as disposições do Direito Privado.
 
21.14.       Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente
no Diário Oficial da União.
 

Edital 31 (0926736)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 164



22- DO PAGAMENTO.
 
22.1.         O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em
conta corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da
respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.
 
22.2.         Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
 
22.3.         Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
 
22.4.         O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
 
22.5.         Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.
 
22.6.       Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido
de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso,
até a data do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha
concorrido para tanto, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
 
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE
 
23.1.         É exigido que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por
material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade
com o Art. 5º, incisos I a IV e seus parágrafos, da IN nº 01, de 19 de janeiro de
2010 – MPOG.
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
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24.1.      As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o
exercício 2021, PTRES 167674 (Julgamento de Causas e Gestão
Administrativa), Natureza da Despesa nº 339030 (Material de Consumo).
 
25 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS.
 
25.1.      É vedada a aquisição separada de itens para os quais, o detentor da
ata não tenha apresentado o menor preço entre todos os licitantes.
 
26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
 
26.1.           Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema
eletrônico.
26.2.              Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a
sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.
26.3.         No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá
sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado,
registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para
fins de habilitação e classificação.
26.4.         A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.
26.5.         As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas
em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a
finalidade e a segurança da contratação.
26.6.              Os licitantes assumem todos os custos de preparação e
apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso,
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do
resultado do processo licitatório.
26.7.         O desatendimento de exigências formais não essenciais não
importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o
aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse
público.
26.8.         Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus
anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste
Edital.
 
26.9.       Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente
que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
transferida para o primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro
informar sobre o adiamento no ambiente do Comprasnet, com antecedência
mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
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26.10.    Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia
do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em
dias de expediente no TRE/AL.
 
26.11.    O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte:
Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e
Contratos), bairro Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-
7764/7765.
 
26.12.    Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993.
 
26.13.    O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e
www.comprasnet.gov.br, gratuitamente.
 
26.14.     Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
 
ANEXO I – Termo de Referência;
ANEXO I-A- Especificações do Lote, Itens e Valores Máximos Estimados;
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.
 
26.15.     Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas
desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.
 

Maceió/AL, 05 de agosto de 2021.
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo
Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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Em 05 de agosto de 2021.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 06/08/2021, às 08:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0926736 e o código CRC BEF57050.

0004449-62.2021.6.02.8000 0926736v2
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àbcdefghiahjfakgdhiahblmafgdhnocpameqrcgdhshrntuv

���\��'��������'���������̂���

�

�

Comprovante de envio de matéria (0926741)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 171



���������� ����	
������	������������������

������������ ��!����
�� "�# $������"
������������#����%�&��	������������� ��'!�����(�
�����)#�������!�����!��������� ����"�*�������!+ ���

��!$��
����,-.�/01. 23456789:8;<=<>:?@6 ������������A�����B�

���������
�����
����
�C�"�$�%�����
,����������������
D#�
���
��$��"����

�����

E

F�"�� /��	�-����
�G#�%

�A�����H/�I����D�D�I.-�� J������I-�K/L���-D	�.L���D�D�I.-����D����	.��

M���%������������������ LN������������� O��!�����-��%�&���� ��������P����� M��������������

,��"�� ���Q������ D%���R
��� -�"���������,�����S�-,T �$�����O������

LN�����-,

����������

UV896
23456

W47><X<=:><Y:
Z<5689[
\[][X̂=<6

_4:]><9:9[89[
>̀[]7

a:b638Z6>:b8c7><d:96896
234568efgh

i6]7<7>[]>[j k?@6

�
��#����l���!�%�������������
� �,����m���%������
"��������
������% 

I����� Q BQ QAno���� ��!
*����%�&��
���
�

�����������D����%���-�%�����������
�����
���L�#��,��p���������������q��

/!���"�������
��
����� 

Comprovante de envio de matéria (0926741)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 172



���������� ����	
������	������������������

������������ ��!����
�� "�# $������"
������������#����%�&��	������������� ��'!�����(#����%�&�����
�	����)����"�	����(*���+�)#�������, ���

��!$��
����-./�012/ 3456789:;9<=>=?;@A7 ������������B�������

���������

�����
����
�C�"�$�%�����

-����������������
D#�
���

��$��"����
�����

E

F�"�� 0��	�.����
�G#�%

�B�����H0�I����D�D�I/.�� *������I.�J0K���.D	�/K���D�D�I/.����D����	/��

L���%������������������ KM������������� N��!�����.��%�&���� ��������O����� L��������������

-��"�� ���P������ D%���Q
��� .�"���������-�����R�.-S �$�����N������

KM�����.-

����������

KM����	���� I�������J�
�TO���
U��
�������������
����
	����

V�%���I���%�D���!�������	�����R.WS�

�
I�����

� P +P PBXY����

H����T�����#�

���
�����	����

Z[9:7
\?]̂

_=679:]
\?]̂ 9̀ab

\?]̂
c=?5;@A79:79\?]̂ 9d;

<=>=?;@A7
e5;d?=:;:]
:79\?]̂

fd=:;:]9:]
g74d]>=̂]d?7

h;i749fd=?j4=7
k8?=̂;:79̀lmb

_=679:]
n]d]op>=7

q@A7

� L
B+P�XB�
��Tr

 + ��� -���������Y���	 *YX*�� I����� V����%�&��

� L
B+P�*��
��Tr

 B�� -�������Y���s	 P�Y���� I����� V����%�&��

P L
B+P�*��
��Tr

 ��� ����t���Y���	 *Y+*�� I����� V����%�&��
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161

Nº 148, sexta-feira, 6 de agosto de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O TRF- 2ª RG, de acordo com o artigo 15, § 2º da Lei nº 8.666/93, torna público que não sofreram alterações os preços registrados nas Atas de Registro de Preços abaixo
relacionadas:

. Ata (n.º) Pregão Objeto - Aquisição de Publicação na íntegra
D.O.U, Seção 3

Processo Contratada

. 091/20 110/20 Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de
emissão de certificados digitais de pessoas físicas e jurídicas, dentro das especificações e normas
ICP-Brasil, para atendimento das necessidades da Justiça Federal da 2ª Região.

09/12/2020 Pág. 207 T R F 2 - EO F - 2 0 2 0 / 0 0 0 2 5 Soluti - Soluções em Negócios
Inteligentes S. A.

. 083/20 120/20 Aquisição de microcomputadores, para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) e as
Seções Judiciárias do Rio de Janeiro (SJRJ) e do Espírito Santo (SJES).

25/11/2020 Pág. 129 T R F 2 - EO F -
2019/00287.01

Dell Computadores do Brasil Ltda.

. 084/20 120/20 Aquisição de monitores, para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) e as Seções
Judiciárias do Rio de Janeiro (SJRJ) e do Espírito Santo (SJES).

04/12/2020 Pág. 217 T R F 2 - EO F -
2019/00287.02

Torino Informática Ltda.

. 008/21 182/20 Registro de Preços para serviços de confecção de estantes para livros e armários de toga para
o Tribunal Regional Federal da 2ª Região.

01/06/2021 Pág. 214 T R F 2 - EO F -
2020/00291.01

Estilo Design Serviços Ltda Me

. 009/21 182/20 Confecção de balcões de atendimento para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região. 02/06/2021 Pág. 152 T R F 2 - EO F -
2020/00291.02

Modern Design do Brasil Ltda -Epp

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0286305-05.2021.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
formador no curso "Empresas e Direitos Humanos", na modalidade a distância;
Contratado: Mairan Gonçalves Maia Júnior (CPF nº 241.641.603-06); Valor Total: R$48,00
(quarenta e oito reais); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o art. 13,
inciso VI, da Lei n.º 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral;
Ratificação: Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, Desembargadora Federal Vice-
Presidente.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0286673-14.2021.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante como
formador no curso "Temas Contemporâneos de Processo Civil Coletivo", na modalidade a
distância; Contratado: Mairan Gonçalves Maia Júnior (CPF nº 241.641.603-06); Valor Total:
R$24,00 (vinte e quatro reais); Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o
art. 13, inciso VI, da Lei n.º 8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-
Geral; Ratificação: Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, Desembargadora Federal Vice-
Presidente.

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2021 - UASG 90029

Nº Processo: 0285916-20.2021.4. Objeto: Registro de Preços para prestação de serviços
de emissão de Certificados Digitais, padrão ICP-Brasil, para pessoas jurídicas/físicas,
com serviço de visitas técnicas, e fornecimento de dispositivos do tipo token USB para
armazenamento de certificado digital.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 06/08/2021
das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Paulista, 1842 - Torre Norte, 11º Andar, Conj. 118,
Bela Vista - São Paulo/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/90029-5-00026-2021.
Entrega das Propostas: a partir de 06/08/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 20/08/2021 às 13h00 no site www.gov.br/compras.

RENATO ARRUDA ROCHA MONTEIRO
Pregoeiro

(SIASGnet - 05/08/2021) 90029-20901-2021NE000100

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021 - UASG 90031

Nº Processo: 4026-79.2021. Objeto: Contratação de empresa para execução do serviço
de complementação da substituição das esquadrias da torre do Edifício Sede do
Tribunal Regional Federal da 5ª Região, conforme as especificações técnicas e
condições constantes deste Edital e seus Anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
06/08/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n, Recife Antigo -
Recife/PE ou https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00012-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 06/08/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 19/08/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

ELIAS JOSE DE SOUZA
Pregoeiro

(SIASGnet - 05/08/2021) 90031-00001-2021NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo (SEI) n.º 0000069-23.2021.6.01.8000. Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao
Contrato TRE/AC n.º 11/2019. Contratante: TRE/AC. Contratada: F. B. LIMPEZA E
CONSTRUÇÕES LTDA., CNPJ nº 01.600.190/0001-40. Objeto: prorrogar, com fundamento
no art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93, pelo prazo de 02 (dois) meses, a contar de
11/08/2021, com término em 10/10/2021, o prazo de vigência estabelecido no item 2
da Cláusula Primeira - do instrumento contratual original. Data de assinatura:
05/08/2021. Signatários: Jonathas Santos Almeida de Carvalho, Diretor-Geral do
TRE/AC, e Francisco Barboza de Melo, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0002502-70.2021. Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para
realização de serviços de restauração em 11 (onze) plataformas que dão suporte às
unidades condensadoras do sistema de climatização instalado no TRE/AL, com
fornecimento de material, de acordo com as especificações e condições assentadas no
edital e seus anexos. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 06/08/2021 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00034-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 06/08/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 20/08/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 04/08/2021) 70011-00001-2020NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 004449-62.2021. Objeto: Registro de Preços de gêneros alimentícios - café..
Total de Itens Licitados: 3. Edital: 06/08/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida
Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00035-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 06/08/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 23/08/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 05/08/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2021 - UASG 70029

Nº Processo: 000788-48.2021. Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da
proposta mais vantajosa para eventual e futura AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE
(equipamentos de informática), conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 06/08/2021 das
13h00 às 17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502, Central - Macapá/AP ou
https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-00020-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 06/08/2021 às 13h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 23/08/2021
às 09h30 no site www.gov.br/compras.

LILIAN GLAUCIA CORDEIRO DOS SANTOS
Pregoeira

(SIASGnet - 05/08/2021) 70029-00001-2021NE000068

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0012668-80.2021.6.05.8000. OBJETO: Contratação de palestra
motivacional "Carreira e Felicidade. FAVORECIDO: EXCELÊNCIA CONSULTORIA EM
RECURSOS HUMANOS LTDA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei nº 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.48. Ação 02.122.0033.20GP.0029. VALOR:
R$ 2.880,00. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos Vieira, em 05/08/2021.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços N.º 34/2021, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa ASR COM DE SUP DE INFO E MAT DE
HIGIENE LTDA, para eventual aquisição de eletrodomésticos e eletroeletrônicos.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019 e
7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 0138035-
51.2020.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura. ASSINATURA:
03/08/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Filipe
Cerqueira de Souza.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 19 VENTILADOR DE COLUNA Marca / Modelo: Ventisol / New 200 R$ 200,00

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Contrato n.º 58/2020, firmado entre o Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a Empresa HAYEK CONSTRUTORA LTDA. OBJETO: Alteração consensual.
FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, II, "b", da Lei n.º 8.666/93. Processo SEI n.º: 0012489-
49.2021.6.05.8000. ASSINATURA: 04/08/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira,
pelo TRE/BA e o Sr. Rivaldo Danilo Sousa de Jesus, pela Contratada.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de agosto de 2021.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 06/08/2021, às 09:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0927322 e o código CRC 6191460A.

0004449-62.2021.6.02.8000 0927322v1
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ITEM Descrição Marca/Fab Und Quant

1

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

OURO VERDE PACOTE 6.000        5,20 
cinco reais e 

vinte centavos
                  31.200,00 

trinta e um mil e 
duzentos reais

2

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

OURO VERDE PACOTE 450       26,70 
vinte e seis reais 

e setenta 
centavos

                  12.015,00 
doze mil e quinze 

reais

3

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

OURO VERDE PACOTE 200        5,90 
cinco reais e 

noventa 
centavos

                    1.180,00 
mil cento e oitenta 

reais

 R$           44.395,00 
quarenta e quatro 
mil, trezentos e 

noventa e cinco reais

 R$           44.395,00 
quarenta e quatro 
mil, trezentos e 

noventa e cinco reais

Declaramos estar em dia com todas as obrigações trabalhista e previdenciaria. Declaramos que a validade desta proposta é de 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. 
Declaramos que os preços acima ofertados estão incluidos todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com transporte, seguro, e outras, bem 

como qualquer dano causado a terceiros ou dispendios resultantes de impostos, frete, taxas, regulamentos e posturas Municipais, Estaduais e Federais, enfim, tudo o que for, sem que nos 
caiba, em qualquer caso, direito regressivo. Declaramos que não ha nos quadros da empresa, servidores ou dirigentes de orgão ou entidade contratante ou responsavel pela licitação 

(Art.9º,inciso III, da Lei 8.666/93). Declaramos que o prazo de entrega será de acordo com o Edital.

Declaro estar de acordo com todas as normas e condições estabelecidas pelo edital e seus anexos para este pregão.

Maceió/AL, 23 de Agosto de 2021.

David Guimarães Martin
Representantel Legal
CPF: 786.608.154-91

Preço unitário R$ Preço total R$

VALOR TOTAL

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

Banco para pagamento: Caixa Econômica Federal - Agência: 0810 - Operação: 003 - Conta Corrente: 3699-2

Responsável para assinatura do contrato: David Guimarães Martin, Casado, Representante Legal, CPF: 786.608.154-91,  RG nº 918314 SSP/AL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2021
AO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ)

MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - EPP, sediada na Rua Cristóvão Colombo, nº 154,  bairro do Jaraguá, Maceió/AL, inscrita no CNPJ/MF 28.779.013/0001-20, vem 
apresentar proposta de preços conforme expressa abaixo

PROPOSTA COMERCIAL

David 
Guimarã
es Martin

Assinado de 
forma digital por 
David Guimarães 
Martin 
Dados: 
2021.08.23 
14:25:35 -03'00'
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 23 de agosto de 2021.
Senhora Chefe da SEALMOX.
 
Solicito os bons préstimo de V.Sª para análise técnica da

proposta apresentada pela empresa M S Zopelari Distribuidora de
Alimentos Eireli (0934798)

 
Informo a V.Sª que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 23/08/2021, às 14:51, 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
0934804 e o código CRC 7B1BB0D9.

0004449-62.2021.6.02.8000 0934804v1
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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 agosto de 2021.
 
 
Senhor Pregoeiro,
 
Da análise técnica da proposta apresentada pela

empresa M S Zopelari Distribuidora de Alimentos
Eireli (0934798), temos:

 
A empresa apresenta para os itens:
 
1. CAFÉ TORRADO E MOÍDO tradicional de 1ª

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

_Solicitamos que seja diligenciado ao licitante que
nos apresente foto, catálogo ou embalagem do produto, frente
e verso, com dados legíveis, para que possamos melhor
analisar a produto proposto.

 
 

Despacho SEALMOX 0934882         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 182



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

_Solicitamos que seja diligenciado ao licitante que
nos apresente foto, catálogo ou embalagem do produto, frente
e verso, com dados legíveis, para que possamos melhor
analisar a produto proposto.

 
 
3. CAFÉ DESCAFEINADO instantâneo, registro

no Ministério da Saúde e/ou Ministério da Agricultura, com
apresentação em embalagem com 50g. Validade mínima: 12
meses no ato da entrega. MARCA: OURO VERDE.

_Solicitamos que seja diligenciado ao licitante que
nos apresente foto, catálogo ou embalagem do produto, frente
e verso, com dados legíveis, para que possamos melhor
analisar a produto proposto.

 
 
Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 23/08/2021, às 15:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0934882 e o código CRC F71DA03D.

0004449-62.2021.6.02.8000 0934882v1
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UASG:  70011 - TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS
Pregão nº: 352021 
Modo de Disputa: Aberto/Fechado 
Fornecedores Conectados: 4

Pregoeiro fala:
(23/08/2021 16:24:32)

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Ok.
Aguardando o envio.

Fornecedor fala:
(23/08/2021 16:23:00)

E vou anexar o catálogo para as demais variações que não são
mostradas nesse site

Fornecedor fala:
(23/08/2021 16:21:57)

Aqui tem a página do site do fabricante -
https://cafeouroverde.com.br/?page_id=16651

Pregoeiro fala:
(23/08/2021 16:18:43)

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - V.Sª
tem o prazo de 02 (duas) para o envio dos documentos
complementares, de acordo com o item 9.6 do Edital.

 

- Ao selecionar "todos", a mensagem enviada será vista por t
  sem direito a resposta ( * ).
- Ao selecionar um fornecedor específico, a mensagem envia
fornecedor selecionado, terá direiro à resposta. 
- Ao selecionar outro fornecedor para troca de mensagem, o 
terá o chat fechado para resposta.

Fornecedor: Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI

Mensagem:

 Caracteres restantes: 360

Enviar Mensagem  Ver todas as mensagens  Fech
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 24 de agosto de 2021.
Senhora Chefe da SEALMOX.
 
Solicito os bons préstimos de V.Sª para análise técnica

dos documentos apresentados pela empresa M S Zopelari
Distribuidora de Alimentos Eireli (0934943 e 0935239), conforme
diligenciado por V.Sª no evento 0934882.

 
Informo a V.Sª que a sessão eletrônica encontra-se em

andamento.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 24/08/2021, às 13:13, 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
0935241 e o código CRC ED1028F4.

0004449-62.2021.6.02.8000 0935241v1
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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 agosto de 2021.
Senhor Pregoeiro,
 
Da análise técnica dos documentos apresentados pela

empresa M S Zopelari Distribuidora de Alimentos
Eireli (0934943 e 0935239), conforme diligenciado no
evento 0934882, temos que:

 
Para o item 1 a empresa

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

Verificamos que o produto ofertado não apresenta a
qualidade do tipo SUPERIOR exigida e tampouco se pode comprovar
sua qualificação tipo SUPERIOR nos documentos apresentados. No
site da ABIC não consta qualquer menção a este produto.  Para esta
conclusão analisamos tanto o café ouro verde torrado e moído
tradicional a vácuo, quanto o café ouro verde torrado e moído
premium, este último também não apresenta embalagem a vácuo.

 
Para o item 2 a empresa oferta:  CAFÉ TORRADO EM

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

no endereço eletrônico informado no evento SEI 0934943 qualquer
menção a café expresso em grãos da marca OURO VERDE. 

 
Do relatado acima concluímos que a proposta NÃO

ATENDE às exigências do Edital.
 
Atenciosamente,
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 24/08/2021, às 14:29, 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
0935273 e o código CRC DD34E0CB.

0004449-62.2021.6.02.8000 0935273v1
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CNPJ: 36.782.020/0001-09 

ENDEREÇO: R MARIA DELFINA BENEVIDES Nº14 

ALIPINHO CEP:35.171.043  CORONEL FABRICIANO - MG 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

AO/A 

 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
    
 Código da UASG: 70011 
Pregão Eletrônico Nº 35/2021 
 
Senhor Pregoeiro, 
 

Seguindo os ditames do Edital apresento a V.Sa. a nossa proposta de preços para o(s) Item(ens) do PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 35/2021, conforme a seguir relacionados e discriminados: 

 

 
ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. MARCA/FABRICANTE PREÇO 

UNITÁRIO 
R$ 

PREÇO 
GLOBAL 

R$  

1 

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

Alto Vácuo ou Vácuo Puro, pacote com 
250 g. Qualidade comprovada através de 

“Certificado de Autorização ao uso do selo 
de pureza ABIC” ou apresentação de 
laudo(s) emitido(s) por laboratório 
analítico licenciado pelo Órgão de 
Vigilância Sanitária competente do 

Estado, DF ou Município, comprovando 
também o atendimento à Resolução RDC 
277/2005 ANVISA, empacotado a vácuo 
em embalagens de alumínio prensadas, 

tipo tijolinho. Validade mínima: 12 meses 
no ato da entrega (gravado em cada 

embalagem de 250g) 

6000 CAFÉ DA FAZENDA  R$ 7,96 
R$ 

47.760,00 

2 

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

comprovação de qualidade do produto 
através de laudos emitidos por 

laboratórios credenciados pelo Ministério 
da Saúde e/ou Ministério da Agricultura, 

embalagem valvulada ou a vácuo. 
Apresentação em pacotes de 1 Kg. 

Validade mínima: 5 meses no ato da 
entrega. 

450 CAFÉ DA FAZENDA R$ 31,10 R$13.995,00 
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CNPJ: 36.782.020/0001-09 

ENDEREÇO: R MARIA DELFINA BENEVIDES Nº14 

ALIPINHO CEP:35.171.043  CORONEL FABRICIANO - MG 

3 

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

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

entrega. 

200 CAFÉ DA FAZENDA R$ 7,66 R$ 1.532,00 

 
TOTAL MÁXIMO ESTIMADO  

R$ 63.287,00 
 

 

 

 

 

 

Declaramos ainda que: 

1. Declaramos que a validade desta proposta é de 120 (CENTO E VINTE ) dias a contar da data de sua entrega. 
2. Possuindo garantia de 12 meses a contar da data de sua entrega. 
3.  Declaramos expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais 

como: impostos, taxas, fretes, seguros e etc. 
4.  Declaramos, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, 

e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, 
impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento 
do contrato. 

5.  Estamos de acordo com as demais condições do Edital e seus anexos. 
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CNPJ: 36.782.020/0001-09 

ENDEREÇO: R MARIA DELFINA BENEVIDES Nº14 

ALIPINHO CEP:35.171.043  CORONEL FABRICIANO - MG 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dados da empresa: 
Empresa/Razão Social: NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA 
Endereço: RUA MARIA DELFINA BENEVIDES, N° 14  
Bairro: ALIPINHO 
Cidade: CORONEL FABRICIANO, MG 
CEP: 35.171.043 
Telefone: 31 3841-2205 
Fax: 31 3841-2205 
 
Dados bancários: 
Banco:  STONE  
Cod: 197 
Agência: 0001  
c/c: 3456429-4 
Titular: NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA  
 
 
Qualificação do preposto autorizado a firmar o Contrato: 
Nome completo: MARIA EDUARDA FERREIRA TAVARES 
Endereço: RUA PADRE AMÉRICO, ALIPINHO. 
CEP: 35.171-052 
Cidade: CORONEL FABRICIANO 
CPF: 144.185.136-47 
RG: MG20.870.712 
Cargo: REPRESENTANTE 
Naturalidade: BRASILEIRA 
Nacionalidade: BRASILEIRA 
Estado Civil: SOLTEIRA 
e-mail: nextextil2020@gmail.com 
 
 
 

CORONEL FABRICIANO, 26 DE AGOSTO 2021 
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CNPJ: 36.782.020/0001-09 

ENDEREÇO: R MARIA DELFINA BENEVIDES Nº14 

ALIPINHO CEP:35.171.043  CORONEL FABRICIANO - MG 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2021.
Senhora Chefe da SEALMOX.
 
Solicito os bons préstimos de V.Sª para análise técnica da

proposta apresentada pela empresa Nex Textil Roupas e Acessórios
Ltda (0937052).

 
Informo a V.Sª que a sessão eletrônica encontra-se

suspensa, retornando, no dia 30/08/2021 (segunda-feira), às 14:00
horas.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 26/08/2021, às 17:23, 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
0937055 e o código CRC 3EC0D68B.

0004449-62.2021.6.02.8000 0937055v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2021.
 
 
Senhor Pregoeiro,
 
Solicitamos diligências junto ao licitante, para que

apresente foto dos itens ofertados, cujos rótulos e selos
estejam legíveis.

Atenciosamente,
 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 30/08/2021, às 14:09, 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
0937201 e o código CRC B6475E41.

0004449-62.2021.6.02.8000 0937201v1
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31/08/2021 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 1/13

Pregão Eletrônico

70011 .352021 .34566 .4658 .172503716

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00035/2021 (SRP)

 
Às 14:00 horas do dia 23 de agosto de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da
Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 168/2021 de 07/04/2021, em atendimento às disposições
contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao
Processo nº 004449-62.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00035/2021. Modo de disputa:
Aberto/Fechado. Objeto: Registro de Preços de gêneros alimentícios - café.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em
atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances
para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café, apresentação: torrado moído, intensidade: suave, tipo: tradicional,
empacotamento: vácuo
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 6.000 Unidade de fornecimento: Pacote 250,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 7,9700 Situação: Cancelado no julgamento
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café, apresentação: torrado em grão, intensidade: média, tipo: tradicional
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 450 Unidade de fornecimento: Pacote 1,00 KG
Valor Máximo Aceitável: R$ 31,1000 Situação: Cancelado no julgamento
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 3 - Grupo 1
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café, apresentação: solúvel granulado, intensidade: média, tipo: tradicional, característica
adicional: descafeinado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Sachê 50,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 7,6700 Situação: Cancelado no julgamento
Intervalo mínimo entre lances: -

Relação de Grupos
Grupo 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 63.349,0000 Situação: Cancelado no julgamento
Itens do grupo:

 1 - Café

 2 - Café

 3 - Café

Histórico
Item: 1 - Grupo 1 - Café

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
40.457.662/0001-00 S

VASCONCELOS
ROSAS

Sim Sim 6.000 R$ 7,9700 R$ 47.820,0000 22/08/2021
21:17:46

Marca: OURO VERDE 

Ata PREGÃO ELETRÔNICO N.º 35/2021 (FRACASSADO) (0938807)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 203



31/08/2021 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/seguro/indexgov.asp 2/13

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

28.779.013/0001-20 M S ZOPELARI
DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS
EIRELI

Sim Sim 6.000 R$ 9,0000 R$ 54.000,0000 19/08/2021
15:32:08

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

09.617.964/0001-58 DIFERENCIAL
COMERCIO
ATACADISTA DE
PRODUTOS
ALIMENTICIO

Sim Sim 6.000 R$ 14,0000 R$ 84.000,0000 16/08/2021
16:14:24

Marca: 3 FAZENDA 
Fabricante: 3 FAZENDA 
Modelo / Versão: 3 FAZENDA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ TORRADO E MOÍDO tradicional de 1ª linha do tipo superior,
embalagem tipo Alto Vácuo ou Vácuo Puro, pacote com 250 g. Qualidade comprovada através de “Certificado de
Autorização ao uso do selo de pureza ABIC” ou apresentação de laudo(s) emitido(s) por laboratório analítico
licenciado pelo Órgão de Vigilância Sanitária competente do Estado, DF ou Município, comprovando também o
atendimento à Resolução RDC 277/2005 ANVISA, empacotado a vácuo em embalagens de alumínio prensadas,
tipo tijolinho. Validade mínima: 12 meses no ato da entrega (gravado em cada embalagem de 250g). Declaramos
que 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.
VALIDADE DESTA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 
Porte da empresa: ME/EPP

36.782.020/0001-09 NEX TEXTIL
ROUPAS E
ACESSORIOS
LTDA

Sim Sim 6.000 R$ 300,0000 R$ 1.800.000,0000 12/08/2021
12:23:44

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

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 300,0000 36.782.020/0001-09 23/08/2021 14:00:00:553
R$ 14,0000 09.617.964/0001-58 23/08/2021 14:00:00:553
R$ 9,0000 28.779.013/0001-20 23/08/2021 14:00:00:553
R$ 7,9700 40.457.662/0001-00 23/08/2021 14:00:00:553
R$ 7,9600 28.779.013/0001-20 23/08/2021 14:03:20:437
R$ 7,9000 40.457.662/0001-00 23/08/2021 14:12:55:320
R$ 7,9500 28.779.013/0001-20 23/08/2021 14:13:05:947
R$ 7,8900 28.779.013/0001-20 23/08/2021 14:13:20:990
R$ 7,0000 40.457.662/0001-00 23/08/2021 14:14:21:377
R$ 6,9900 28.779.013/0001-20 23/08/2021 14:14:32:200
R$ 6,9000 40.457.662/0001-00 23/08/2021 14:15:22:060
R$ 6,8900 28.779.013/0001-20 23/08/2021 14:15:48:737
R$ 5,7000 40.457.662/0001-00 23/08/2021 14:19:05:080
R$ 5,2000 28.779.013/0001-20 23/08/2021 14:19:39:520
R$ 6,3300 09.617.964/0001-58 23/08/2021 14:20:01:283

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
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Evento Data Observações

Recusa de
proposta

24/08/2021
15:06:34

Recusa da proposta. Fornecedor: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
28.779.013/0001-20, pelo melhor lance de R$ 5,2000. Motivo: A PROPOSTA NÃO ATENDE ÀS
EXIGÊNCIA DO EDITAL, CONFORME DESPACHO PROFERIDO PELA UNIDADE REQUISITANTE.

Recusa de
proposta

24/08/2021
17:17:10

Recusa da proposta. Fornecedor: S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00, pelo
melhor lance de R$ 5,7000. Motivo: A EMPRESA SOLICITOU A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA
PROPOSTA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXADA.

Recusa de
proposta

26/08/2021
15:21:18

Recusa da proposta. Fornecedor: DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIO, CNPJ/CPF: 09.617.964/0001-58, pelo melhor lance de R$ 6,3300. Motivo: A empresa
deixou de responder aos questionamentos, conforme chat de conversação.

Recusa de
proposta

31/08/2021
17:15:54

Recusa da proposta. Fornecedor: NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF:
36.782.020/0001-09, pelo melhor lance de R$ 300,0000. Motivo: Proposta recusada, considerando
que o licitante deixou de cumprir com a diligência solicitada pela unidade responsável pela
conformidade técnica. Apesar de ter declarado que atendia a todas as condições do edital.

Cancelado
no
julgamento

31/08/2021
17:17:16

Item cancelado no julgamento. Motivo: Considerando que todas as propostas não atenderam a todos
os requisitos do edital, conforme chat de conversação.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 2 - Grupo 1 - Café

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
40.457.662/0001-00 S

VASCONCELOS
ROSAS

Sim Sim 450 R$ 31,1000 R$ 13.995,0000 22/08/2021
21:17:46

Marca: NORDESTINO 
Fabricante: NORDESTINO 
Modelo / Versão: NORDESTINO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ TORRADO EM GRÃO tipo Expresso, com selo de pureza da
ABIC ou comprovação de qualidade do produto através de laudos emitidos por laboratórios credenciados pelo
Ministério da Saúde e/ou Ministério da Agricultura, embalagem valvulada ou a vácuo. Apresentação em pacotes
de 1 Kg. Validade mínima: 5 meses no ato da entrega. PCT 
Porte da empresa: ME/EPP

28.779.013/0001-20 M S ZOPELARI
DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS
EIRELI

Sim Sim 450 R$ 40,0000 R$ 18.000,0000 19/08/2021
15:32:08

Marca: OURO VERDE 
Fabricante: OURO VERDE 
Modelo / Versão: PACOTE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ TORRADO EM GRÃO tipo Expresso, com selo de pureza da
ABIC ou comprovação de qualidade do produto através de laudos emitidos por laboratórios credenciados pelo
Ministério da Saúde e/ou Ministério da Agricultura, embalagem valvulada ou a vácuo. Apresentação em pacotes
de 1 Kg. Validade mínima: 5 meses no ato da entrega 
Porte da empresa: ME/EPP

09.617.964/0001-58 DIFERENCIAL
COMERCIO
ATACADISTA DE
PRODUTOS
ALIMENTICIO

Sim Sim 450 R$ 45,0000 R$ 20.250,0000 16/08/2021
16:14:24

Marca: ODEBRECHT 
Fabricante: ODEBRECHT 
Modelo / Versão: ODEBRECHT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ TORRADO EM GRÃO tipo Expresso, com selo de pureza da
ABIC ou comprovação de qualidade do produto através de laudos emitidos por laboratórios credenciados pelo
Ministério da Saúde e/ou Ministério da Agricultura, embalagem valvulada ou a vácuo. Apresentação em pacotes
de 1 Kg. Validade mínima: 5 meses no ato da entrega. Declaramos que 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. VALIDADE DESTA PROPOSTA: 60 (sessenta)
dias, a contar da data de sua apresentação. 
Porte da empresa: ME/EPP

36.782.020/0001-09 NEX TEXTIL
ROUPAS E
ACESSORIOS
LTDA

Sim Sim 450 R$ 300,0000 R$ 135.000,0000 12/08/2021
12:23:44

Marca: CAFE DA FAZENDA 
Fabricante: CAFE DA FAZENDA 
Modelo / Versão: TRADICIONAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ TORRADO EM GRÃO tipo Expresso, com selo de pureza da
ABIC ou comprovação de qualidade do produto através de laudos emitidos por laboratórios credenciados pelo
Ministério da Saúde e/ou Ministério da Agricultura, embalagem valvulada ou a vácuo. Apresentação em pacotes
de 1 Kg. Validade mínima: 5 meses no ato da entrega 
Porte da empresa: ME/EPP
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Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 300,0000 36.782.020/0001-09 23/08/2021 14:00:00:553
R$ 45,0000 09.617.964/0001-58 23/08/2021 14:00:00:553
R$ 40,0000 28.779.013/0001-20 23/08/2021 14:00:00:553
R$ 31,1000 40.457.662/0001-00 23/08/2021 14:00:00:553
R$ 31,0900 28.779.013/0001-20 23/08/2021 14:03:26:923
R$ 30,0000 40.457.662/0001-00 23/08/2021 14:19:19:587
R$ 26,7000 28.779.013/0001-20 23/08/2021 14:19:41:643
R$ 28,0000 09.617.964/0001-58 23/08/2021 14:20:20:447

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

24/08/2021
15:06:34

Recusa da proposta. Fornecedor: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
28.779.013/0001-20, pelo melhor lance de R$ 26,7000. Motivo: A PROPOSTA NÃO ATENDE ÀS
EXIGÊNCIA DO EDITAL, CONFORME DESPACHO PROFERIDO PELA UNIDADE REQUISITANTE.

Recusa de
proposta

24/08/2021
17:17:10

Recusa da proposta. Fornecedor: S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00, pelo
melhor lance de R$ 30,0000. Motivo: A EMPRESA SOLICITOU A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA
PROPOSTA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXADA.

Recusa de
proposta

26/08/2021
15:21:18

Recusa da proposta. Fornecedor: DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIO, CNPJ/CPF: 09.617.964/0001-58, pelo melhor lance de R$ 28,0000. Motivo: A empresa
deixou de responder aos questionamentos, conforme chat de conversação.

Recusa de
proposta

31/08/2021
17:15:54

Recusa da proposta. Fornecedor: NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF:
36.782.020/0001-09, pelo melhor lance de R$ 300,0000. Motivo: Proposta recusada, considerando
que o licitante deixou de cumprir com a diligência solicitada pela unidade responsável pela
conformidade técnica. Apesar de ter declarado que atendia a todas as condições do edital.

Cancelado
no
julgamento

31/08/2021
17:17:16

Item cancelado no julgamento. Motivo: Considerando que todas as propostas não atenderam a todos
os requisitos do edital, conforme chat de conversação.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 3 - Grupo 1 - Café

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
40.457.662/0001-00 S VASCONCELOS

ROSAS
Sim Sim 200 R$ 7,6700 R$ 1.534,0000 22/08/2021

21:17:46
Marca: marata 
Fabricante: marata 
Modelo / Versão: marata 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ DESCAFEINADO instantâneo, registro no Ministério da Saúde
e/ou Ministério da Agricultura, com apresentação em embalagem com 50g. Validade mínima: 12 meses no ato
da entrega. 
Porte da empresa: ME/EPP

28.779.013/0001-20 M S ZOPELARI
DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS
EIRELI

Sim Sim 200 R$ 8,0000 R$ 1.600,0000 19/08/2021
15:32:08

Marca: OURO VERDE 
Fabricante: OURO VERDE 
Modelo / Versão: PACOTE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ DESCAFEINADO instantâneo, registro no Ministério da Saúde
e/ou Ministério da Agricultura, com apresentação em embalagem com 50g. Validade mínima: 12 meses no ato
da entrega. 
Porte da empresa: ME/EPP

09.617.964/0001-58 DIFERENCIAL
COMERCIO
ATACADISTA DE
PRODUTOS
ALIMENTICIO

Sim Sim 200 R$ 14,0000 R$ 2.800,0000 16/08/2021
16:14:24

Marca: PETINHO 
Fabricante: PETINHO 
Modelo / Versão: PETINHO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ DESCAFEINADO instantâneo, registro no Ministério da Saúde
e/ou Ministério da Agricultura, com apresentação em embalagem com 50g. Validade mínima: 12 meses no ato
da entrega. Declaramos que 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. VALIDADE DESTA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
Porte da empresa: ME/EPP
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36.782.020/0001-09 NEX TEXTIL
ROUPAS E
ACESSORIOS
LTDA

Sim Sim 200 R$ 300,0000 R$ 60.000,0000 12/08/2021
12:23:44

Marca: CAFE DA FAZENDA 
Fabricante: CAFE DA FAZENDA 
Modelo / Versão: TRADICIONAL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ DESCAFEINADO instantâneo, registro no Ministério da Saúde
e/ou Ministério da Agricultura, com apresentação em embalagem com 50g. Validade mínima: 12 meses no ato
da entrega. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 300,0000 36.782.020/0001-09 23/08/2021 14:00:00:553
R$ 14,0000 09.617.964/0001-58 23/08/2021 14:00:00:553
R$ 8,0000 28.779.013/0001-20 23/08/2021 14:00:00:553
R$ 7,6700 40.457.662/0001-00 23/08/2021 14:00:00:553
R$ 7,5900 28.779.013/0001-20 23/08/2021 14:03:30:847
R$ 7,5000 40.457.662/0001-00 23/08/2021 14:15:33:073
R$ 7,4900 28.779.013/0001-20 23/08/2021 14:15:43:587
R$ 5,7000 40.457.662/0001-00 23/08/2021 14:19:12:613
R$ 5,9000 28.779.013/0001-20 23/08/2021 14:19:43:803
R$ 5,2000 09.617.964/0001-58 23/08/2021 14:20:42:350

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

24/08/2021
15:06:34

Recusa da proposta. Fornecedor: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
28.779.013/0001-20, pelo melhor lance de R$ 5,9000. Motivo: A PROPOSTA NÃO ATENDE ÀS
EXIGÊNCIA DO EDITAL, CONFORME DESPACHO PROFERIDO PELA UNIDADE REQUISITANTE.

Recusa de
proposta

24/08/2021
17:17:10

Recusa da proposta. Fornecedor: S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00, pelo
melhor lance de R$ 5,7000. Motivo: A EMPRESA SOLICITOU A DESCLASSIFICAÇÃO DA SUA
PROPOSTA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXADA.

Recusa de
proposta

26/08/2021
15:21:18

Recusa da proposta. Fornecedor: DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIO, CNPJ/CPF: 09.617.964/0001-58, pelo melhor lance de R$ 5,2000. Motivo: A empresa
deixou de responder aos questionamentos, conforme chat de conversação.

Recusa de
proposta

31/08/2021
17:15:54

Recusa da proposta. Fornecedor: NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF:
36.782.020/0001-09, pelo melhor lance de R$ 300,0000. Motivo: Proposta recusada, considerando
que o licitante deixou de cumprir com a diligência solicitada pela unidade responsável pela
conformidade técnica. Apesar de ter declarado que atendia a todas as condições do edital.

Cancelado
no
julgamento

31/08/2021
17:17:16

Item cancelado no julgamento. Motivo: Considerando que todas as propostas não atenderam a todos
os requisitos do edital, conforme chat de conversação.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Global Data/Hora

Registro
40.457.662/0001-00 S VASCONCELOS ROSAS Sim Sim - R$ 63.349,0000 22/08/2021

21:17:46
28.779.013/0001-20 M S ZOPELARI

DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI

Sim Sim - R$ 73.600,0000 19/08/2021
15:32:08

09.617.964/0001-58 DIFERENCIAL COMERCIO
ATACADISTA DE PRODUTOS
ALIMENTICIO

Sim Sim - R$ 107.050,0000 16/08/2021
16:14:24

36.782.020/0001-09 NEX TEXTIL ROUPAS E
ACESSORIOS LTDA

Sim Sim - R$ 1.995.000,0000 12/08/2021
12:23:44

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Abertura 23/08/2021
14:00:03 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

23/08/2021
14:18:14 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 23/08/2021 Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
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14:18:14 lance entre R$ 56.828,5000 e R$ 1.995.000,0000.

Encerramento 23/08/2021
14:23:15 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

23/08/2021
14:23:15 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

23/08/2021
14:41:21

Convocado para envio de anexo o fornecedor M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.779.013/0001-20.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

23/08/2021
14:42:55

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M S ZOPELARI
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.779.013/0001-20.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

23/08/2021
16:15:17

Convocado para envio de anexo o fornecedor M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.779.013/0001-20.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

24/08/2021
07:52:13

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M S ZOPELARI
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 28.779.013/0001-20.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

24/08/2021
15:19:15

Convocado para envio de anexo o fornecedor S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF:
40.457.662/0001-00.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

24/08/2021
17:14:55

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S VASCONCELOS ROSAS,
CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

26/08/2021
16:35:01

Convocado para envio de anexo o fornecedor NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS
LTDA, CNPJ/CPF: 36.782.020/0001-09.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

26/08/2021
16:53:14

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NEX TEXTIL ROUPAS E
ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.782.020/0001-09.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

26/08/2021
17:02:55

Convocado para envio de anexo o fornecedor NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS
LTDA, CNPJ/CPF: 36.782.020/0001-09.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

26/08/2021
17:11:57

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor NEX TEXTIL ROUPAS E
ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.782.020/0001-09.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

30/08/2021
14:38:39

Convocado para envio de anexo o fornecedor NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS
LTDA, CNPJ/CPF: 36.782.020/0001-09.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

31/08/2021
17:15:54

Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor: NEX TEXTIL
ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF: 36.782.020/0001-09.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 23/08/2021
14:00:00

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar
em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e

18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 23/08/2021

14:00:03
O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 23/08/2021
14:18:14

A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
56.828,5000 e R$ 1.995.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:23:14 do dia 23/08/2021.
Sistema 23/08/2021

14:23:15
O fornecedor da proposta no valor de R$ 1.995.000,0000 não enviou lance único e

fechado para o item G1.
Sistema 23/08/2021

14:23:15
O item G1 está encerrado.

Sistema 23/08/2021
14:24:18

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 23/08/2021
14:33:12

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde.

28.779.013/0001-
20

23/08/2021
14:34:07

Boa tarde!

Pregoeiro 23/08/2021
14:35:20

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - V.Sª foi a primeira
colocada para o item, considerando a determinação da legislação e do pregão eletrônico,

devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores. Aceita
para o item 1, o valor de R$ 4,00; item 2, o valor de R$ 20,00 e o item 3, o valor de R$

4,00?
28.779.013/0001-

20
23/08/2021
14:38:50

Sr Pregoeiro, não tenho como baixar mais os valores, mas estou dentro do estimado.

Pregoeiro 23/08/2021
14:41:04

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Agradeço. Os valores
ofertados por V.Sª são compatíveis com o estimado pela administração, portanto

aceitáveis. Convocaremos o pedido de anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua
proposta devidamente ajustada ao último lance ofertado, contendo toda a DESCRIÇÃO

COMPLETA DO ITEM, BEM COMO ASSINADA.
Sistema 23/08/2021

14:41:21
Senhor fornecedor M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:

28.779.013/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro 23/08/2021 Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Anexo convocado.
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14:41:34
Sistema 23/08/2021

14:42:55
Senhor Pregoeiro, o fornecedor M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI,

CNPJ/CPF: 28.779.013/0001-20, enviou o anexo para o grupo G1.
Pregoeiro 23/08/2021

14:49:36
Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, informo

que encaminhei a proposta de V.Sª para análise técnica pela unidade demandante.
Favor aguardar.

28.779.013/0001-
20

23/08/2021
14:50:25

Certo

Pregoeiro 23/08/2021
14:55:27

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Agradeço.

Pregoeiro 23/08/2021
16:04:03

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde.
Transcrevo a seguir o despacho proferido pela unidade requisitante, quando da análise

da proposta de V.Sª:
Pregoeiro 23/08/2021

16:04:18
Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ..."Da análise técnica da

proposta apresentada pela empresa M S Zopelari Distribuidora de Alimentos Eireli
(0934798), temos: A empresa apresenta para os itens:

Pregoeiro 23/08/2021
16:04:33

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ...1. CAFÉ TORRADO E
MOÍDO tradicional de 1ª linha do tipo superior, embalagem tipo Alto Vácuo ou Vácuo

Puro, pacote com 250 g. Qualidade comprovada através de “Certificado de Autorização
ao uso do selo de pureza ABIC” ou apresentação de laudo(s) emitido(s) por laboratório
analítico licenciado pelo Órgão de Vigilância Sanitária competente do Estado, DF ou ..

Pregoeiro 23/08/2021
16:04:49

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ...ou Município,
comprovando também o atendimento à Resolução RDC 277/2005 ANVISA, empacotado

a vácuo em embalagens de alumínio prensadas, tipo tijolinho. Validade mínima: 12
meses no ato da entrega (gravado em cada embalagem de 250g): CAFÉ MARCA: OURO

VERDE. ...
Pregoeiro 23/08/2021

16:05:00
Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ... _Solicitamos que seja
diligenciado ao licitante que nos apresente foto, catálogo ou embalagem do produto,

frente e verso, com dados legíveis, para que possamos melhor analisar a produto
proposto.

Pregoeiro 23/08/2021
16:05:13

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ... 2. CAFÉ TORRADO EM
GRÃO tipo Expresso, com selo de pureza da ABIC ou comprovação de qualidade do
produto através de laudos emitidos por laboratórios credenciados pelo Ministério da

Saúde e/ou Ministério da Agricultura, embalagem valvulada ou a vácuo. Apresentação
em pacotes de 1 Kg. Validade mínima: 5 meses no ato da entrega. MARCA: OURO

VERDE; ...
Pregoeiro 23/08/2021

16:05:27
Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ... _Solicitamos que seja
diligenciado ao licitante que nos apresente foto, catálogo ou embalagem do produto,

frente e verso, com dados legíveis, para que possamos melhor analisar a produto
proposto. ...

Pregoeiro 23/08/2021
16:05:44

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ... 3. CAFÉ
DESCAFEINADO instantâneo, registro no Ministério da Saúde e/ou Ministério da

Agricultura, com apresentação em embalagem com 50g. Validade mínima: 12 meses no
ato da entrega. MARCA: OURO VERDE. _Solicitamos que seja diligenciado ao licitante

que nos apresente foto, catálogo ou embalagem do produto, frente e verso, com dados
legíveis, para que ...

Pregoeiro 23/08/2021
16:06:07

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ... possamos melhor
analisar a produto proposto. ..."

Pregoeiro 23/08/2021
16:07:47

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, V.Sª
gostaria de efetuar algum esclarecimento acerca do despacho proferido pela unidade

requisitante?
28.779.013/0001-

20
23/08/2021
16:11:39

Enviarei a ficha técnica dos produtos

Pregoeiro 23/08/2021
16:15:03

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Ok. Irei convocar anexo.

Sistema 23/08/2021
16:15:17

Senhor fornecedor M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
28.779.013/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 23/08/2021
16:15:29

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Anexo concocado.

Pregoeiro 23/08/2021
16:17:14

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - De acordo com o item 9.6
do Edital: 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.

Pregoeiro 23/08/2021
16:17:45

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Item 9.6.1.: O prazo
estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do

licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
Pregoeiro 23/08/2021

16:18:43
Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - V.Sª tem o prazo de 02
(duas) para o envio dos documentos complementares, de acordo com o item 9.6 do

Edital.
28.779.013/0001-

20
23/08/2021
16:21:57

Aqui tem a página do site do fabricante - https://cafeouroverde.com.br/?
page_id=16651

28.779.013/0001-
20

23/08/2021
16:23:00

E vou anexar o catálogo para as demais variações que não são mostradas nesse site
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Pregoeiro 23/08/2021
16:24:32

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Ok. Aguardando o envio.

Pregoeiro 23/08/2021
17:01:45

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, boa tarde.
Estamos aguardando os documentos.

28.779.013/0001-
20

23/08/2021
17:07:39

Solicitei ao meu fornecedor e estou aguardando ele me enviar

28.779.013/0001-
20

23/08/2021
17:13:52

No entanto, no site do qual eu enviei o link aqui, mostra a questão do selo abic e outros
detalhes

28.779.013/0001-
20

23/08/2021
17:18:33

Boa tarde! Sr. Pregoeiro, pedimos a extensão do prazo para amanhã, pois a fábrica já
encontra-se fechada.

Pregoeiro 23/08/2021
17:32:29

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, concedo o
prazo de prorrogação. A sessão será reaberta, amanhã, dia 24/08/2021, às 14:00

horas, cujo horário é o prazo final de V.Sª para anexar o que foi solicitado pela unidade
requisitante. Informo que a sessão eletrônica ficará em aberto para que V.Sª anexe os

documentos.
Pregoeiro 23/08/2021

17:33:09
Agradeço a participação de todos.

Pregoeiro 23/08/2021
17:33:53

Boa tarde. Retornaremos, amanhã, dia 24/08/2021, às 14:00 horas.

Sistema 24/08/2021
07:52:13

Senhor Pregoeiro, o fornecedor M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI,
CNPJ/CPF: 28.779.013/0001-20, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 24/08/2021
14:00:27

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 24/08/2021
14:01:45

Informo que encaminhei o documento anexado pela empresa M S ZOPELARI
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, à unidade demandante para análise técnica.

Favor aguardar.
Pregoeiro 24/08/2021

14:35:11
Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, transcrevo
o inteiro teor do despacho proferido pela unidade requisitante: ..."Da análise técnica dos
documentos apresentados pela empresa M S Zopelari Distribuidora de Alimentos Eireli

(0934943 e 0935239), conforme diligenciado no evento 0934882, temos que: ...
Pregoeiro 24/08/2021

14:35:34
Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ... Para o item 1 a

empresa oferta: CAFÉ TORRADO E MOÍDO tradicional de 1ª linha do tipo superior,
embalagem tipo Alto Vácuo ou Vácuo Puro, pacote com 250 g. Qualidade comprovada

através de “Certificado de Autorização ao uso do selo de pureza ABIC” ou apresentação
de laudo(s) emitido(s) por laboratório analítico licenciado pelo Órgão de Vigilância ...

Pregoeiro 24/08/2021
14:35:55

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ... Sanitária competente
do Estado, DF ou Município, comprovando também o atendimento à Resolução RDC

277/2005 ANVISA, empacotado a vácuo em embalagens de alumínio prensadas, tipo
tijolinho. Validade mínima: 12 meses no ato da entrega (gravado em cada embalagem

de 250g). MARCA OURO VERDE. ...
Pregoeiro 24/08/2021

14:37:01
Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ... Verificamos que o

produto ofertado não apresenta a qualidade do tipo SUPERIOR exigida e tampouco se
pode comprovar sua qualificação tipo SUPERIOR nos documentos apresentados. No site
da ABIC não consta qualquer menção a este produto. Para esta conclusão analisamos

tanto o café ouro verde torrado e moído tradicional a vácuo, ...
Pregoeiro 24/08/2021

14:37:31
Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ... quanto o café ouro
verde torrado e moído premium, este último também não apresenta embalagem a

vácuo. Para o item 2 a empresa oferta: CAFÉ TORRADO EM GRÃO tipo Expresso, com
selo de pureza da ABIC ou comprovação de qualidade do produto através de laudos
emitidos por laboratórios credenciados pelo Ministério da Saúde e/ou Ministério da

Agricultura, ...
Pregoeiro 24/08/2021

14:37:58
Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ... embalagem valvulada
ou a vácuo. Apresentação em pacotes de 1 Kg. Validade mínima: 5 meses no ato da

entrega. MARCA OURO VERDE. Não conseguimos visualizar no catálogo apresentado ou
no endereço eletrônico informado no evento SEI 0934943 qualquer menção a café

expresso em grãos da marca OURO VERDE. ...
Pregoeiro 24/08/2021

14:38:12
Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ... Do relatado acima

concluímos que a proposta NÃO ATENDE às exigências do Edital. ..."
Pregoeiro 24/08/2021

14:39:30
Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, V.Sª

gostaria de efetuar algum esclarecimento acerca do despacho da unidade demandante?
Pregoeiro 24/08/2021

14:45:48
Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, V.Sª

gostaria de efetuar algum esclarecimento acerca do despacho da unidade demandante?
28.779.013/0001-

20
24/08/2021
14:49:03

Boa tarde! O selo ABIC consta nas embalagens. Já verifiquei as marcas dos demais
concorrentes e nenhuma atende nesse quesito, o que torna a marca que apresentei a
melhor qualificada. Peço, por favor, uma melhor avaliação de que consta sim o selo e

que a marca apresentada atende ao item 1. Sigo acompanhando o certame.
Pregoeiro 24/08/2021

15:03:07
Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr(a) Licitante, agradeço
a sua informação. Mas como já foi decidido pela unidade demandante em seu despacho
abaixo transcrito, a proposta de V.Sª não atende às exigência do Edital. Razão pela qual,

iremos desclassificar a sua proposta. Agradeço a participação de V.Sª. Boa tarde.
Pregoeiro 24/08/2021

15:10:51
Para S VASCONCELOS ROSAS - V.Sª foi a segunda colocada para o grupo, considerando

a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a
possibilidade de negociação de valores menores. Aceita para o item 1, o valor de R$

4,00; item 2, o valor de R$ 20,00 e o item 3, o valor de R$ 4,00?
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Pregoeiro 24/08/2021
15:16:06

Para S VASCONCELOS ROSAS - V.Sª foi a segunda colocada para o grupo, considerando
a determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a

possibilidade de negociação de valores menores. Aceita para o item 1, o valor de R$
4,00; item 2, o valor de R$ 20,00 e o item 3, o valor de R$ 4,00?

40.457.662/0001-
00

24/08/2021
15:17:29

Um momento por favor

40.457.662/0001-
00

24/08/2021
15:18:13

Infelizmente não conseguimos chegar nesses valores.

Pregoeiro 24/08/2021
15:18:15

Para S VASCONCELOS ROSAS - Agradeço.

Pregoeiro 24/08/2021
15:18:54

Para S VASCONCELOS ROSAS - Agradeço. Os valores ofertados por V.Sª são compatíveis
com o estimado pela administração, portanto aceitáveis. Convocaremos o pedido de
anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente ajustada ao
último lance ofertado, contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, BEM COMO

ASSINADA.
Sistema 24/08/2021

15:19:15
Senhor fornecedor S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00, solicito o

envio do anexo referente ao grupo G1.
Pregoeiro 24/08/2021

15:19:26
Para S VASCONCELOS ROSAS - Anexo convocado.

Pregoeiro 24/08/2021
15:22:26

Para S VASCONCELOS ROSAS - De acordo com o item 8.24.2, do Edital, V.Sª tem o
prazo de 2 (duas) horas, para o envio da 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.
Pregoeiro 24/08/2021

15:44:30
Para S VASCONCELOS ROSAS - Sr(a) Licitante, boa tarde.

40.457.662/0001-
00

24/08/2021
15:48:53

Ciente.

Pregoeiro 24/08/2021
17:01:39

Para S VASCONCELOS ROSAS - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o envio da
proposta. Verificar o item 8.24.2, do Edital.

40.457.662/0001-
00

24/08/2021
17:05:12

Sim, estavamos cotando os devidos itens, em observação ao item 2, a unidade de
medida seria o kg?

Pregoeiro 24/08/2021
17:07:53

Para S VASCONCELOS ROSAS - De acordo com o TR o peso é 1 Kg.

40.457.662/0001-
00

24/08/2021
17:10:13

Infelizmente acabamos lançando o valor para embalagem de 500 gramas, em cotação
do item 2 o valor lançado esta desatualizado de acordo com o mercado, tornando-se

inviavel para nossa empresa, diantemao estamos enviando o oficio de desclassificação,
nos desculpe os transtornos.

Pregoeiro 24/08/2021
17:10:47

Para S VASCONCELOS ROSAS - Estamos aguardando o envio da proposta.

Pregoeiro 24/08/2021
17:11:38

Para S VASCONCELOS ROSAS - V.Sª solicita a desclassificação da sua proposta?

40.457.662/0001-
00

24/08/2021
17:13:04

Sim, o valor lançado do item 2, e para embalagem de 500 gramas.

Pregoeiro 24/08/2021
17:14:38

Para S VASCONCELOS ROSAS - Conforme solicitado por V.Sª iremos desclassificar a sua
proposta. Agradeço a participação de V.Sª. Boa tarde.

Sistema 24/08/2021
17:14:55

Senhor Pregoeiro, o fornecedor S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-
00, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 24/08/2021
17:19:41

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Tendo em vista o encerramento do horário comercial que
se aproxima, iremos suspender a presente sessão eletrônica e retornaremos, na quinta-

feira, dia 26/08/2021, às 14:00 horas. Obrigado pela participação de todos.
Pregoeiro 26/08/2021

14:01:41
Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberto o presente Pregão Eletrônico.

Pregoeiro 26/08/2021
14:03:23

Para DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO - Sr(a)
Licitante, boa tarde. V.Sª foi a terceira colocada para o grupo, considerando a

determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a
possibilidade de negociação de valores menores. Aceita para o item 1, o valor de R$

4,00; item 2, o valor de R$ 20,00 e o item 3, o valor de R$ 4,00?
Pregoeiro 26/08/2021

14:06:41
Para DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO - Sr(a)

Licitante, boa tarde. V.Sª foi a terceira colocada para o grupo, considerando a
determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a

possibilidade de negociação de valores menores. Aceita para o item 1, o valor de R$
4,00; item 2, o valor de R$ 20,00 e o item 3, o valor de R$ 4,00?

Pregoeiro 26/08/2021
14:10:46

Para DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO - Sr(a)
Licitante, estamos aguardando o pronunciamento de V.Sª

Pregoeiro 26/08/2021
14:12:32

Para DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO - Item 6.5, do
Edital: 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.
Pregoeiro 26/08/2021

14:15:53
Para DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO - Sr(a)

Licitante, estamos aguardando o pronunciamento de V.Sª
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Pregoeiro 26/08/2021
14:20:11

Para DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO - Item 6.5, do
Edital: 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.
Pregoeiro 26/08/2021

14:32:37
Para DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO - Sr(a)

Licitante, estamos aguardando o pronunciamento de V.Sª
Pregoeiro 26/08/2021

14:33:05
Para DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO - Item 6.5, do
Edital: 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.
Pregoeiro 26/08/2021

14:35:13
Para DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO - Sr(a)

Licitante, estamos aguardando o pronunciamento de V.Sª
Pregoeiro 26/08/2021

14:44:11
Para DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO - Sr(a)

Licitante, boa tarde. Diante do silêncio de V.Sª em responder aos questionamento deste
Pregoeiro, determino o prazo de 30 (trinta) minutos para resposta. Após esse prazo,

iremos desclassificar a sua proposta.
Pregoeiro 26/08/2021

15:06:12
Para DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO - Sr(a)

Licitante, estamos aguardando o pronunciamento de V.Sª
Pregoeiro 26/08/2021

15:14:34
Para DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO - Sr(a)

Licitante, estamos aguardando o pronunciamento de V.Sª
Pregoeiro 26/08/2021

15:18:32
Para DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO - Sr(a)

Licitante, estamos aguardando o pronunciamento de V.Sª
Pregoeiro 26/08/2021

15:20:24
Para DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIO - Tendo em

vista o silêncio de V.Sª em responder aos questionamento do Pregoeiro, iremos
desclassificar a sua proposta. Muito obrigado pela participação de V.Sª

Pregoeiro 26/08/2021
15:21:47

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
quarta colocada para o grupo, considerando a determinação da legislação e do pregão

eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores.
Aceita para o item 1, o valor de R$ 4,00; item 2, o valor de R$ 20,00 e o item 3, o valor

de R$ 4,00?
Pregoeiro 26/08/2021

15:24:24
Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a
quarta colocada para o grupo, considerando a determinação da legislação e do pregão

eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores menores.
Aceita para o item 1, o valor de R$ 4,00; item 2, o valor de R$ 20,00 e o item 3, o valor

de R$ 4,00?
36.782.020/0001-

09
26/08/2021
15:28:23

Boa tarde! Infelizmente, não conseguimos fazer nos valores informados.

Pregoeiro 26/08/2021
15:31:41

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Qual a sua melhor oferta?

36.782.020/0001-
09

26/08/2021
15:35:03

Vou verificar e te dar o retorno. Me concede o prazo máximo de 1 hora para verificar?

Pregoeiro 26/08/2021
15:36:18

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Prazo aceito. Fico no aguardo.

Pregoeiro 26/08/2021
16:25:49

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando a
resposta de V.Sª

36.782.020/0001-
09

26/08/2021
16:29:34

BOA TARDE!!!

Pregoeiro 26/08/2021
16:30:05

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Boa tarde.

36.782.020/0001-
09

26/08/2021
16:30:52

conseguimos os seguintes valores: item 1 R$7,96 item 2 R$31,10 item 3 R$7,66

Pregoeiro 26/08/2021
16:33:41

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Agradeço. Os valores negociados estão
compatíveis com o estimado pela Administração do TRE ALAGOAS, portanto aceitáveis.
Convocaremos o pedido de anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua proposta

devidamente ajustada AOS VALORES NEGOCIADOS, contendo toda a DESCRIÇÃO
COMPLETA DO ITEM, BEM COMO ASSINADA.

Pregoeiro 26/08/2021
16:34:24

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Valores negociados: item 01 (R$
7,96), item 02 (R$ 31,10) e item 03 (R$ 7,66).

Pregoeiro 26/08/2021
16:34:48

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Iremos convocar anexo.

Sistema 26/08/2021
16:35:01

Senhor fornecedor NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF:
36.782.020/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 26/08/2021
16:35:23

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Estamos aguardando o envio da
proposta.

Pregoeiro 26/08/2021
16:39:11

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - V.Sª pode encaminhar a sua proposta
no prazo de 01 (uma) hora?

36.782.020/0001-
09

26/08/2021
16:40:51

PODERIA NOS CONCEDER 2 HORAS? ESTAMOS OPERANDO COM MENOS
COLABORADORES HOJE.

Pregoeiro 26/08/2021
16:41:50

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - 02 (duas) horas é o prazo estabelecido
no edital. Ficamos no aguardo.
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36.782.020/0001-
09

26/08/2021
16:46:03

OK, MUITO OBRIGADA!!!

Sistema 26/08/2021
16:53:14

Senhor Pregoeiro, o fornecedor NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF:
36.782.020/0001-09, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 26/08/2021
17:02:04

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Sr(a) Licitante, solicito que V.Sª reveja
a sua proposta, os valores estão incorretos. Para o item 01, o valor negociado foi de R$

7,96 e o item 03, foi negociado em R$ 7,66. O item 03, o valor total/final é de R$
13.995,00.

Pregoeiro 26/08/2021
17:02:44

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Iremos convocar anexo, para o
reenvio da mesma, com os valores corretos, conforme chat de conversação.

Sistema 26/08/2021
17:02:55

Senhor fornecedor NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF:
36.782.020/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 26/08/2021
17:03:07

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Anexo convocado.

Pregoeiro 26/08/2021
17:08:58

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Sistema 26/08/2021
17:11:57

Senhor Pregoeiro, o fornecedor NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF:
36.782.020/0001-09, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 26/08/2021
17:26:26

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Informo que encaminhei a proposta da empresa NEX
TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, à unidade requisitante para análise técnica da

mesma. Tendo em vista o encerramento do horário comercial que se aproxima, iremos
suspender a presente sessão eletrônica e retornaremos, no dia 30/08/2021 (segunda-

feira), às 14:00 horas.
Pregoeiro 26/08/2021

17:26:37
Obrigado pela participação de todos.

Pregoeiro 30/08/2021
14:01:54

Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica. Informo
que até o presente momento, a unidade requisitante ainda não procedeu a análise

técnica da proposta apresentada pela empresa NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS
LTDA. Peço a gentileza que aguardem.

Pregoeiro 30/08/2021
14:23:55

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Transcrevo
o inteiro teor do despacho proferido pela unidade requisitante quando da análise da

proposta de V.Sª: ..."Solicitamos diligências junto ao licitante, para que apresente foto
dos itens ofertados, cujos rótulos e selos estejam legíveis. ..."

Pregoeiro 30/08/2021
14:30:42

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde.

36.782.020/0001-
09

30/08/2021
14:33:15

Boa tarde!

Pregoeiro 30/08/2021
14:33:47

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o
pronunciamento de V.Sª quanto ao despacho da unidade requisitante.

36.782.020/0001-
09

30/08/2021
14:34:00

Irei providenciar e enviar

Pregoeiro 30/08/2021
14:38:30

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Iremos convocar anexo.

Sistema 30/08/2021
14:38:39

Senhor fornecedor NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA, CNPJ/CPF:
36.782.020/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 30/08/2021
14:53:27

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - De acordo com o item 9.6
do Edital: 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.

Pregoeiro 30/08/2021
14:54:20

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - V.Sª tem o prazo de 02
(duas) horas para o envio do documento solicitado pela unidade requisitante.

Pregoeiro 30/08/2021
14:54:51

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Peço desculpas pelo envio
da mensagem endereçada a V.Sª

Pregoeiro 30/08/2021
14:55:12

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - De acordo com o item 9.6 do Edital: 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. V.Sª tem o prazo de 02 (duas) horas para o envio do
documento solicitado pela unidade requisitante.

Pregoeiro 30/08/2021
15:02:22

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o
envio do anexo solicitado.

36.782.020/0001-
09

30/08/2021
15:25:36

Solicito prorrogação no prazo para envio do catálago com foto dos produtos, pois para
envio do mesmo, dependo que meu fabricante nos envie.

36.782.020/0001-
09

30/08/2021
15:25:47

Catálogo*

Pregoeiro 30/08/2021
15:28:10

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - De acordo com o item 9.6.1: O prazo
estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do

licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.
Pregoeiro 30/08/2021

15:28:39
Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - V.Sª tem o prazo solicitado de

prorrogação aceito por este Pregoeiro.
36.782.020/0001-

09
30/08/2021
15:50:05

Podemos enviar até amanhã?

Pregoeiro 30/08/2021 Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Prazo concedido. Suspenderemos a
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16:03:55 sessão eletrônica e retornaremos, amanhã, dia 31/08/2021, às 14 horas.
Pregoeiro 30/08/2021

16:04:39
Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - V.Sª tem até amanhã, às 14 horas

para o envio do solicitado pela unidade requisitante.
Pregoeiro 30/08/2021

16:07:54
Agradeço a participação de todos. Suspenderemos a sessão eletrônica. Retornaremos

amanhã, dia 31/08/2021, às 14 horas. Boa tarde a todos.
Pregoeiro 31/08/2021

14:00:37
Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 31/08/2021
14:04:57

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde.
Considerando que até o presente momento V.Sª não apresentou o que foi solicitado pela

unidade requisitante, pergunto: V.Sª tem os respectivos documentos?
36.782.020/0001-

09
31/08/2021
14:06:55

Boa tarde! ainda não obtive o material solicitado.

36.782.020/0001-
09

31/08/2021
14:07:24

Poderia nos conceder um prazo maior?

Pregoeiro 31/08/2021
14:15:38

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Sr(a) Licitante, aguardo a anexação
dos documentos exigidos pela unidade requisitante, até às 17:00 horas de hoje,

deixando de anexar, iremos recusar a sua proposta.
36.782.020/0001-

09
31/08/2021
14:16:53

Sim, obrigada!

Pregoeiro 31/08/2021
17:04:59

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde.

Pregoeiro 31/08/2021
17:06:24

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Informo a V.Sª que até o presente
momento não foi anexado os documentos solicitados pela unidade demandante,

conforme o prazo estabelecido.
36.782.020/0001-

09
31/08/2021
17:06:35

boa tarde!

Pregoeiro 31/08/2021
17:06:43

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - V.Sª gostaria de fazer algum
esclarecimento?

36.782.020/0001-
09

31/08/2021
17:07:09

Infelizmente nós não conseguimos o documento solicitado. Hoje ainda não irei conseguir
anexar.

36.782.020/0001-
09

31/08/2021
17:07:25

Pois dependo do meu fabricante

36.782.020/0001-
09

31/08/2021
17:08:26

Para anexar o documento preciso que meu fabricante me envie, como dependo de
outros, não consegui anexar até o momento.

Pregoeiro 31/08/2021
17:13:05

Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Sr(a) Licitante, não é possível
prorrogar o prazo, considerando que contraria todas as regras do edital, considere,

ainda, que V.Sª declarou que atendia a todas as condições do edital, no momento do
cadastro da proposta. Resta claro que a declaração, nos seus termos, não está de

acordo com o devido registro.
Pregoeiro 31/08/2021

17:13:32
Para NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - Iremos recusar a sua proposta.

Sistema 31/08/2021
17:17:17

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 31/08/2021
17:17:49

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 31/08/2021 às
17:48:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Abertura da sessão
pública

23/08/2021
14:00:00 Abertura da sessão pública

Julgamento de
propostas

23/08/2021
14:24:18 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

24/08/2021
17:20:19 Previsão de reabertura: 26/08/2021 14:00:00; Encerramento do horário comercial.

Reativação 26/08/2021
14:00:08

Suspensão
administrativa

26/08/2021
17:28:23

Previsão de reabertura: 30/08/2021 14:00:00; Análise técnica pela unidade requisitante da
proposta apresentada pela empresa Nex Textil Roupas e Acessórios Ltda, bem como o
encerramento do horário comercial.

Reativação 30/08/2021
14:00:16

Abertura do prazo 31/08/2021
17:17:17 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

31/08/2021
17:17:49 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 31/08/2021 às 17:48:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens.
Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024
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de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:49 horas do dia 31 de agosto de
2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Equipe de Apoio

Voltar   

Ata PREGÃO ELETRÔNICO N.º 35/2021 (FRACASSADO) (0938807)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 215

javascript:self.print()


31/08/2021 COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO

https://www.comprasnet.gov.br/pregao/pregoeiro/ata/TermoJulg.asp?prgCod=968269&acao=A&tipo=t 1/2

Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00035/2021 (SRP) 
 

Às 17:49 horas do dia 31 de agosto de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00035/2021, referente ao
Processo nº 004449-62.2021, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Grupo 1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 63.349,0000
Situação: Cancelado no julgamento

Itens do grupo:

 1 - Café

 2 - Café

 3 - Café

Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café, apresentação: torrado moído, intensidade: suave, tipo: tradicional,
empacotamento: vácuo
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6.000 Unidade de fornecimento: Pacote 250,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 7,9700 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado no
julgamento

31/08/2021
17:17:16

Item cancelado no julgamento. Motivo: Considerando que todas as propostas não
atenderam a todos os requisitos do edital, conforme chat de conversação.

Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café, apresentação: torrado em grão, intensidade: média, tipo: tradicional
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 450 Unidade de fornecimento: Pacote 1,00 KG
Valor Máximo Aceitável: R$ 31,1000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado no
julgamento

31/08/2021
17:17:16

Item cancelado no julgamento. Motivo: Considerando que todas as propostas não
atenderam a todos os requisitos do edital, conforme chat de conversação.
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Item: 3 - Grupo 1
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café, apresentação: solúvel granulado, intensidade: média, tipo: tradicional,
característica adicional: descafeinado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Sachê 50,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 7,6700 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item
Evento Data Observações

Cancelado no
julgamento

31/08/2021
17:17:16

Item cancelado no julgamento. Motivo: Considerando que todas as propostas não
atenderam a todos os requisitos do edital, conforme chat de conversação.

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2021.
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Informo a V.Sª o fracasso do Pregão Eletrônico n.º

35/2021, conforme evento 0938807.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 31/08/2021, às 17:55, 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
0938813 e o código CRC BE0BCF82.

0004449-62.2021.6.02.8000 0938813v1
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DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2021.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Peço-lhe para sugerir que os presentes autos

evoluam à deliberação superior da Presidência, no sentido de
se colher a homologação dos atos praticados pelo Pregoeiro,
que declarou o fracasso do Pregão Eletrônico nº 35/2021,
conforme consta do Despacho PREG 0938813.

Destaco que se trata de um segundo fracasso da
tentativa de se adquirir café em diversas apresentações, tendo
sido eleita a forma de aquisição por lote, conforme consta do
respectivo edital (doc. 0926702). 

Para evitar novo fracasso, porpõe-se que a
estratégia seja revista para aquisição por itens em
quantatidade suficiente para contemplar as demandas do
corrente exercício (acrescida de margem de segurança), em
regime de aquisição por preço praticado, sem prejuízo de a
Unidade demandante reavaliar as demais condições e
formalizar, em autos específicos, nova proposta de aquisição
por registro de preços, considerando as necessidades
contínuas de consumo desse gênero alimentício.

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 02/09/2021, às 00:10, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.
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CONCLUSÃO

Maceió, 02 de setembro de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Cumpre-me levar ao conhecimento de V. Exa., informação

prestada pelo sr. Secretário de Administração dando conta do fracasso
do Pregão Eletrônico nº 35/2021, que intenta adquirir gêneros alimentícios
para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção
de suas atividades no exercício de 2021/2022, conforme especificado no
ANEXO ÚNICO 0905708, sendo necessária a homologação dos atos do sr.
Pregoeiro para que surtam seus efeitos legais.

Ademais, destaca-se (doc. 0939685), que se trata do segundo
fracasso na tentativa de se adquirir café em diversas apresentações, tendo
sido eleita a forma de aquisição por lote, conforme consta do respectivo edital
(doc. 0926702), razão pela qual propõe que a estratégia seja revista para
aquisição por itens em quantatidade suficiente para contemplar as demandas
do corrente exercício (acrescida de margem de segurança), em regime de
aquisição por preço praticado, sem prejuízo de a Unidade demandante
reavaliar as demais condições e formalizar, em autos específicos, nova
proposta de aquisição por registro de preços, considerando as necessidades
contínuas de consumo desse gênero alimentício

Nessa linha de entendimento, concluo os autos a V. Exa. com a
sugestão de que seja efetivada a homologação dos atos praticados pelo
Pregoeiro, que declarou fracassado o Pregão Eletrônico nº 35/2021, cujo objeto
constitiu a aquisição de gêneros alimentícios para atender às Unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas.

Após, como também sugerido pela Secretaria de Administração,
sugere-se o encaminhamento dos autos à unidade demandante (SEALMOX),
para que reavalie a estratégia adotada para aquisição por itens em
quantatidade suficiente para contemplar as demandas do corrente exercício
(acrescida de margem de segurança), em regime de aquisição por preço
praticado, sem prejuízo de reavaliação das demais condições e formalização,
em autos específicos, de nova proposta de aquisição por registro de preços,
considerando as necessidades contínuas de consumo desse gênero
alimentício.

 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 02/09/2021, às 15:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0939935 e o código CRC B4653206.

0004449-62.2021.6.02.8000 0939935v1
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PROCESSO : 0004449-62.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : Homologação. Atos do Pregoeiro

 

Decisão nº 1958 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Tendo em vista o pronunciamento do Senhor Secretário
de Administração no evento SEI 0939685, com fulcro nas
informações constantes no Despacho PREG SEI 0938813, noticiando
o fracasso do Pregão Eletrônico n° 35/2021, que tinha por objeto
o Registro de Preços de material de consumo - gêneros alimentícios,
para atender às demandas das Unidades deste
Tribunal, HOMOLOGO os atos praticados pelo Pregoeiro, nos
termos do inciso IV, art. 7º, do Decreto nº 3.555/2000, ao tempo em
que acolho a sugestão do Senhor Secretário de
Administração, roborada pelo Senhor Diretor-Geral Substituto por
meio da Conclusão GDG inserta no evento SEI 0939935 e
determino a remessa dos autos à Seção de Almoxarifado -
SEALMOX, com vistas a reavaliar a estratégia adotada para
aquisição por itens em quantidade suficiente objetivando contemplar
as demandas do corrente exercício, acrescida de margem de
segurança, em regime de aquisição por preço praticado, sem prejuízo
de reanálise das demais condições e formalização, em autos
específicos, de nova proposta de aquisição por meio de Registro de
Preços, considerando as necessidades contínuas de consumo
dos referidos gêneros alimentícios no âmbito desta Corte Eleitoral,
com o objetivo de afastar o risco de novo fracasso do certame
licitatório. 

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
03/09/2021, às 12:18, 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
0940332 e o código CRC A8DFE395.

0004449-62.2021.6.02.8000 0940332v3
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00035/2021 (SRP)

 
Às 14:22 horas do dia 03 de setembro de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 004449-62.2021,
Pregão nº 00035/2021. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Grupo 1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 63.349,0000
Situação: Cancelado no julgamento
 
Itens do grupo:

 1 - Café

 2 - Café

 3 - Café

 
Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café, apresentação: torrado moído, intensidade: suave, tipo: tradicional, empacotamento:
vácuo
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6.000 Unidade de fornecimento: Pacote 250,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 7,9700 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Cancelado

no
julgamento

31/08/2021
17:17:16 - Item cancelado no julgamento. Motivo: Considerando que todas as propostas

não atenderam a todos os requisitos do edital, conforme chat de conversação.

Homologado 03/09/2021
14:22:38

JOSE RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café, apresentação: torrado em grão, intensidade: média, tipo: tradicional
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 450 Unidade de fornecimento: Pacote 1,00 KG
Valor Máximo Aceitável: R$ 31,1000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Cancelado

no
julgamento

31/08/2021
17:17:16 - Item cancelado no julgamento. Motivo: Considerando que todas as propostas

não atenderam a todos os requisitos do edital, conforme chat de conversação.
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Homologado 03/09/2021
14:22:38

JOSE RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
Item: 3 - Grupo 1
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café, apresentação: solúvel granulado, intensidade: média, tipo: tradicional, característica
adicional: descafeinado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Sachê 50,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 7,6700 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Cancelado

no
julgamento

31/08/2021
17:17:16 - Item cancelado no julgamento. Motivo: Considerando que todas as propostas

não atenderam a todos os requisitos do edital, conforme chat de conversação.

Homologado 03/09/2021
14:22:38

JOSE RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 03 de setembro de 2021.
À COMAP, para registro no portal da transparência

e demais medidas necessárias ao cumprimento da Decisão nº
1958, da Presidência (doc. 0940332).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/09/2021, às 14:30, 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
0941069 e o código CRC 87EEC988.

0004449-62.2021.6.02.8000 0941069v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2021.
 
 
Senhora Coordenadora,
 
Segue TR 0941866 e ANEXO ÚNICO 0941872,

conforme Decisão 1958 (0940332), em face do fracasso do
pregão anterior para os itens do lote 01.

Informo ainda, que abri novo processo SEI, de
nº 0006410-38.2021.6.02.8000, a este relacionado, para
aquisição mediante Registro de Preços para os itens
fracassados, visando atender a demanda do Exercício 2022,
conforme orientado na referida decisão.

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 08/09/2021, às 13:16, 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
0941865 e o código CRC A58AA606.

0004449-62.2021.6.02.8000 0941865v1
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TERMO DE REFERÊNCIA

 
 

1. OBJETO – Aquisição de gêneros alimentícios (339030.07) para atender às Unidades
da Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de
2021, conforme especificado no ANEXO ÚNICO 0941872. 

    1.1. A aquisição deve ocorrer através de compra direta, por item, e está prevista no
PAC 2021 - SEALMOX, SEI 0874741.

    1.2. Justifica-se a dispensa da licitação, conforme prevê o art. 24, IV, da Lei 8666/93,
dada a urgência da situação, pelo fato de terem sido fracassadas as duas tentativas
anteriores para registro de preços e ainda pelo pouco tempo hábil para realização de
novo pregão, uma vez que o estoque atual comporta apenas o atendimento à demanda
por pouco mais de 1 (um) mês, o que irá incorrer em falta do item no estoque para
suprir a demanda no exercício atual. 

       

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

     2.2 – Substituir às suas expensas
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 15 dias corridos.

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

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

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

               2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade

               2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.
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               2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde

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

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

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

     2.8 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

 

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

     3.1 - A entrega será de 12 dias corridos, improrrogáveis, contados do recebimento
da Nota de Empenho encaminhada por e–mail;

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

 

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 2 (dois) dias úteis após o
recebimento provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido
definitivamente e encaminhado para pagamento.

 

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

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

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

    5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei
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8.666/1993.

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

 

6. - DO PAGAMENTO

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

     6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

     6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

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

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

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

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

VP = Valor da parcela a ser paga;

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

I = (TX/100)/365

I= (6/100)/365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

     7.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais
serão exercidos por servidores da Seção de Almoxarifado.
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          7.1.1. O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade ou fazendo-se
auxiliar por outra unidade competente, se necessário.

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

 

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

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 08/09/2021, às 13:15, 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
0941866 e o código CRC F26836B8.

0004449-62.2021.6.02.8000 0941866v7
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Anexo

ÚNICO - ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

ITEM Material
Total
da
Ata

UNIDADE

01

CAFÉ TORRADO E MOÍDO de 1ª linha do tipo
superior, empacotado a vácuo em embalagens de alumínio
prensadas, pacote com 250 g. Pureza comprovada através de
“Certificado de Autorização ao uso do selo de pureza ABIC”,
comprovado no site da ABIC. A qualidade deve ser comprovada
pelo Certificado no PQC - Programa de Qualidade do Café, da
ABIC, em plena validade, ou Laudo de avaliação do café, emitido
por laboratório especializado, com nota de Qualidade Global
mínima de 6,0 pontos na Escala Sensorial do Café; Normas
técnicas em conformidade com a Resolução RDC 277/2005
ANVISA.  Validade mínima: 11 meses no ato da entrega
(gravado em cada embalagem de 250g).

2000 PACOTE

02

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

60 PACOTE

03
CAFÉ DESCAFEINADO instantâneo, registro no Ministério da
Saúde e/ou Ministério da Agricultura, com apresentação em
embalagem com 50g. Validade mínima: 12 meses no ato da
entrega.55

40 PACOTE

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 08/09/2021, às 13:15, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0941872 e o código CRC 6B1FCC9D.

0004449-62.2021.6.02.8000 0941872v5
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DESPACHO

Maceió, 08 de setembro de 2021.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Tendo em vista a necessidade de aquisição de gêneros

alimentícios (café), encaminho o Termo de Referência
SEALMOX 0941866, e seu anexo único, 0941872, para análise e
aprovação de Vossa Senhoria, caso seja de sua aquiescência.

 
Ressalto, por fim, que o referido TR foi elaborado

conforme autorização da Presidência deste Regional, Decisão
1958, 0940332:

 
"...determino a remessa dos autos à Seção
de Almoxarifado - SEALMOX, com vistas
a reavaliar a estratégia adotada para aquisição
por itens em quantidade suficiente
objetivando contemplar as demandas do
corrente exercício, acrescida de margem de
segurança, em regime de aquisição por preço
praticado..."

 
E que já está sendo instruída nova aquisição, visando

atender as demandas do exercício de 2022, mediante Registro de
Preços, Procedimento SEI nº 0006410-38.2021.6.02.8000.

 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 08/09/2021, às 14:08, 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
0942106 e o código CRC 47D991D3.

0004449-62.2021.6.02.8000 0942106v1
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DESPACHO

Maceió, 08 de setembro de 2021.
Devolvo os autos à COMAP, para revisar o TR de

evento 0941866, posto que a autorização da Presidência trata
em alterar a estratégia de registro de preços para a aquisição
por preços praticados, não tendo sido cogitada contratação
em caráter emergencial.

Nesse sentido, caso a proposição que tramita nos
autos do Procedimento SEI nº 0006410-38.2021.6.02.8000 já
atenda as necessidades de recomposição de estoques do item,
solicito arquivar os presentes autos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 08/09/2021, às 23:47, 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
0942613 e o código CRC E5A1854E.

0004449-62.2021.6.02.8000 0942613v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 
 

1. OBJETO – Aquisição de gêneros alimentícios (339030.07) para atender às Unidades
da Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de
2021, conforme especificado no ANEXO ÚNICO 0943401. 

    1.1. A aquisição deve ocorrer mediante aquisição imediata, por item e está prevista
no PAC 2021 - SEALMOX, SEI 0874741,

    1.2. Justifica-se a aquisição imediata, inclusive com autorização pela Presidência
desta casa, em DECISÃO 1958 (0940332), pelo fato de terem sido fracassadas as duas
tentativas anteriores para registro de preços e ainda pelo pouco tempo hábil para
realização de novo pregão, uma vez que o estoque atual comporta apenas o
atendimento à demanda por pouco mais de 1 (um) mês, o que irá incorrer em falta do
item no estoque para suprir a demanda no exercício atual. 

       

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

     2.2 – Substituir às suas expensas
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 15 dias corridos.

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

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

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

               2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade

               2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.
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               2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde

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

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

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

     2.8 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

 

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

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

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

 

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 2 (dois) dias úteis após o
recebimento provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido
definitivamente e encaminhado para pagamento.

 

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

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

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

    5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei
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8.666/1993.

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

 

6. - DO PAGAMENTO

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

     6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

     6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

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

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

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

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

VP = Valor da parcela a ser paga;

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

I = (TX/100)/365

I= (6/100)/365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

     7.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais
serão exercidos por servidores da Seção de Almoxarifado.
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          7.1.1. O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade ou fazendo-se
auxiliar por outra unidade competente, se necessário.

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

 

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

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 09/09/2021, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0943388 e o código CRC D7C06507.

0004449-62.2021.6.02.8000 0943388v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

 
 

ÚNICO - ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

ITEM Material
Total
da
Ata

UNIDADE

01

CAFÉ TORRADO E MOÍDO de 1ª linha do tipo
superior, empacotado a vácuo em embalagens de alumínio
prensadas, pacote com 250 g. Pureza comprovada através de
“Certificado de Autorização ao uso do selo de pureza ABIC”,
comprovado no site da ABIC. A qualidade deve ser comprovada
pelo Certificado no PQC - Programa de Qualidade do Café, da
ABIC, em plena validade, ou Laudo de avaliação do café, emitido
por laboratório especializado, com nota de Qualidade Global
mínima de 6,0 pontos na Escala Sensorial do Café; Normas
técnicas em conformidade com a Resolução RDC 277/2005
ANVISA.  Validade mínima: 11 meses no ato da entrega
(gravado em cada embalagem de 250g).

2000 PACOTE

02

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

60 PACOTE

03
CAFÉ DESCAFEINADO instantâneo, registro no Ministério da
Saúde e/ou Ministério da Agricultura, com apresentação em
embalagem com 50g. Validade mínima: 12 meses no ato da
entrega.55

40 PACOTE
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Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 09/09/2021, às 18:45, 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
0943401 e o código CRC 1D9FD555.

0004449-62.2021.6.02.8000 0943401v2
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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 setembro de 2021.
 
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Seguimos o TR (0943388)  e ANEXO ÚNICO

(0943401), após os ajustes solicitados, para análise e
posterior aprovação dessa unidade, se de sua aquiescência.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 09/09/2021, às 18:45, 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
0943405 e o código CRC CF35AC70.

0004449-62.2021.6.02.8000 0943405v1
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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 setembro de 2021.
À exceção do item 1.2 (Justificativa), aprovo o

Termo de Referência SEALMOX 0943388, posto que
consentâneo com a proposição desta Unidade (doc. 0939685),
na forma acolhida pela Presidência (doc. 0940332) e devolvo
os autos à COMAP, para que dê sequência à instrução.

No que respeita à Justificativa, deve-se observar
que não se trata de aquisição direta, mas de um pregão
convencional, ou seja, por preços praticados, não registrados.
Da forma como escrita, subtende-se que não se poderia
aguardar novo pregão sob pena de comprometer o
fornecimento dos itens, senão vejamos:

1.2. Justifica-se a aquisição imediata, inclusive
com autorização pela Presidência desta
casa, em DECISÃO 1958 (0940332), pelo fato
de terem sido fracassadas as duas tentativas
anteriores para registro de preços e ainda
pelo pouco tempo hábil para realização
de novo pregão, uma vez que o estoque atual
comporta apenas o atendimento à demanda
por pouco mais de 1 (um) mês, o que irá
incorrer em falta do item no estoque para
suprir a demanda no exercício atual. (grifo não
constante do original).

 
Nesse sentido, sugere-se a seguinte redação para o

item:
1.2. A aquisição destina-se a atender as
necessidades de fornecimento dos gêneros
alimentícios até o final do exercício,
justificando assim a escolha da estratégia
de aquisição em regime de preço praticado,
aliada ao fato de terem sido fracassadas as
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duas tentativas anteriores para registro de
preços. Há de se considerar ainda os atuais
níveis de estoque do material, cujos
quantitativos comportam apenas o
atendimento à demanda por pouco mais de 1
(um) mês, com risco de se incorrer em falta do
item no estoque para suprir a demanda no
exercício atual. 
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/09/2021, às 22:24, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0943463 e o código CRC D310846B.

0004449-62.2021.6.02.8000 0943463v1

Despacho GSAD 0943463         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 245



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

 

DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2021.
 
 
À SEALMOX, para a realização da alteração

sugerida pelo senhor Secretário de Administração.
 
Após, à SEIC para a devida cotação de preços.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 13/09/2021, às 13:59, 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
0944587 e o código CRC A82B0536.

0004449-62.2021.6.02.8000 0944587v1

Despacho COMAP 0944587         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 246



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

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 
 

1. OBJETO – Aquisição de gêneros alimentícios (339030.07) para atender às Unidades
da Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de
2021, conforme especificado no ANEXO ÚNICO 0943401. 

    1.1. A aquisição deve ocorrer mediante aquisição imediata, por item, em regime de
aquisição por preço praticado e está prevista no PAC 2021 - SEALMOX, SEI 0874741,

    1.2. A aquisição destina-se a atender as necessidades de fornecimento dos gêneros
alimentícios até o final do exercício, justificando assim a escolha da estratégia
de aquisição em regime de preço praticado, aliada ao fato de terem sido fracassadas as
duas tentativas anteriores para registro de preços. Há de se considerar ainda os atuais
níveis de estoque do material, cujos quantitativos comportam apenas o atendimento à
demanda por pouco mais de 1 (um) mês, com risco de se incorrer em falta do item no
estoque para suprir a demanda no exercício atual.   

       

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

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

     2.2 – Substituir às suas expensas
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 15 dias corridos.

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

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

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

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

               2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde

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

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

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

     2.8 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

 

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

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

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

 

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 2 (dois) dias úteis após o
recebimento provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido
definitivamente e encaminhado para pagamento.

 

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

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

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

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

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

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

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

 

6. - DO PAGAMENTO

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

     6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

     6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

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

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

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

EM = I x N x VP,

Onde:

EM= Encargos Moratórios

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

VP = Valor da parcela a ser paga;

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

I = (TX/100)/365

I= (6/100)/365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

7. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO 

     7.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização, serão exercidos por
servidores da Seção de Almoxarifado.
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     7.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para adoção das demais medidas necessárias

 

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

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 13/09/2021, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0944621 e o código CRC BA2FCBE9.

0004449-62.2021.6.02.8000 0944621v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ÚNICO - ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

ITEM Material Total UNIDADE

01

CAFÉ TORRADO MOÍDO, do tipo superior, de 1ª
linha, empacotado a vácuo em embalagens de alumínio
prensadas, pacote com 250 g. Pureza comprovada através de
“Certificado de Autorização ao uso do selo de pureza ABIC”,
comprovado no site da ABIC. A qualidade deve ser
comprovada pelo Certificado no PQC - Programa de Qualidade
do Café, da ABIC, em plena validade, ou Laudo de avaliação do
café, emitido por laboratório especializado, com nota de
Qualidade Global mínima de 6,0 pontos na Escala Sensorial do
Café; Normas técnicas em conformidade com a Resolução
RDC 277/2005 ANVISA.  Validade mínima: 11 meses no ato da
entrega (gravado em cada embalagem de 250g).

2000 PACOTE

02

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

60 PACOTE

03
CAFÉ DESCAFEINADO instantâneo, registro no Ministério da
Saúde e/ou Ministério da Agricultura, com apresentação em
embalagem com 50g. Validade mínima: 12 meses no ato da
entrega.55

40 PACOTE

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 13/09/2021, às 14:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0944697 e o código CRC D13FAD14.

0004449-62.2021.6.02.8000 0944697v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2021.
 
À SEIC,
 
Seguem TR de evento 0944621, e anexo único

0944697, após a devida alteração sugerida em Despacho
GSAD 0943463 e conforme orientação da COMAP 0944587.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 13/09/2021, às 14:57, 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
0944716 e o código CRC 4C8FB3E2.

0004449-62.2021.6.02.8000 0944716v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2021.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aquisição imediata de gêneros

alimentícios (café) para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, de acordo com especificações
constantes de Termo de Referência atualizado -
0944621 e 0944697.

Vieram os autos para cotação de preços - Despacho
COMAP (0944587).

Para tanto, efetuamos
pesquisa no site www.bancodeprecos.com.br, buscando-se
propostas vencedoras de licitações ocorridas nos últimos 180
(cento e oitenta) dias, com objetos semelhantes - 0944844,
observando as considerações adotadas em pesquisa de preço
anterior, Despacho SEIC - 0925909, o que resultou em um
valor estimado de R$ 21.296,60 (vinte e um mil duzentos e
noventa e seis reais e sessenta centavos), a seguir:

Grupo Item
Total

da
Ata

Valores médios
Unitário Total

1

1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO 2.000 R$ 9,24 R$
18.480,00

2 CAFÉ TORRADO EM GRÃO 60 R$
41,83

R$
2.509,80

3 CAFÉ DESCAFEINADO 40 R$ 7,67 R$
306,80

TOTAL R$ 21.296,60
Por fim, conforme já anunciado pelo Senhor
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Secretário de Administração, Despacho GSAD - 0943463,
sugerimos que essa contratação ocorra por meio de Pregão
Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com restrição de
participação a micro e pequenas empresas.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 13/09/2021, às 16:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0944844 e o código CRC 6425AE98.

0004449-62.2021.6.02.8000 0944844v1
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAPCoordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de ComprasSeção de Compras

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Item 1: CAFÉ TORRADO MOÍDO

Relatório gerado no dia 13/09/2021 15:56:36  (IP: 190.15.118.218)Relatório gerado no dia 13/09/2021 15:56:36  (IP: 190.15.118.218)

Relatório de Cotação: Cafés

Pesquisa realizada entre 13/09/2021 15:08:40 e 13/09/2021 15:34:20Pesquisa realizada entre 13/09/2021 15:08:40 e 13/09/2021 15:34:20

Método Matemático Aplicado: Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

ItemItem 1: CAFÉ TORRADO MOÍDO

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

CALCULADOCALCULADO

TOTALTOTAL

  

4 / 4 2.000 R$ 9,24 (un) - R$ 9,24 R$ 18.480,00

ItemItem 2: CAFÉ TORRADO EM GRÃO

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

CALCULADOCALCULADO

TOTALTOTAL

  

18 / 18 60 R$ 41,83 (un) - R$ 41,83 R$ 2.509,80

ItemItem 3: CAFÉ DESCAFEINADO instantâneo

PREÇOS /PREÇOS /

PROPOSTASPROPOSTAS

QUANTIDADEQUANTIDADE

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

PERCENTUALPERCENTUAL

  

PREÇOPREÇO

ESTIMADOESTIMADO

CALCULADOCALCULADO

TOTALTOTAL

  

3 / 3 40 R$ 7,67 (un) - R$ 7,67 R$ 306,80

Valor Global:Valor Global:   R$ 21.296,60R$ 21.296,60

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 9,24 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 9,24 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 9,24

Relatório gerado no dia 13/09/2021 15:56:36 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bNfchdU3WSeEbnHYu47885yZlfLvwIMP%2bR 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bNfchdU3WSeEbnHYu47885yZlfLvwIMP%252bR 1 / 13
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Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 16,00R$ 16,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

Ministério Público do Trabalho 

Procuradoria Regional do Trabalho da 9ª Região/PR

Objeto:Objeto: Aquisição de itens diversos listados abaixo para atender demanda da PRT 9ª

Região, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e

Anexos..

Descrição:Descrição: CaféCafé - Café, apresentação: torrado moído, intensidade: média, tipo: superior

Data:Data: 20/08/2021 10:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:102021 / UASG:200054

Lote/Item:Lote/Item: /1

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 800

Unidade:Unidade: Pacote 250,00 G

UF:UF: PR

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

72.131.402/0001-36

* VENCEDOR *

VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI R$ 16,00

Descrição: Descrição: CAFÉ ORGÂNICO emb. 250g; validade min de 01 ano;                                        

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,75R$ 6,75

Órgão:Órgão: Procuradoria Geral da Justiça de Tocantins

Objeto:Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios e materiais para

copa/cozinha..

Descrição:Descrição: CaféCafé - Café, apresentação: torrado moído, intensidade: suave, tipo: tradicional,

empacotamento: vácuo

CatMat:CatMat: 463594463594 - CAFÉ

Data:Data: 17/06/2021 14:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:222021 / UASG:925892

Lote/Item:Lote/Item: /17

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 7.500

Unidade:Unidade: Pacote 250,00 G

UF:UF: TO

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

35.072.474/0001-23

* VENCEDOR *

DISTRIBUIDORA NUNES LTDA R$ 6,75

Descrição: Descrição: Café torrado e moído, espécie 100% arábica, embalado a vácuo - 250g, CATEGORIA SUPERIOR, com laudo de análise emitido por laboratório habilit
ado pela Reblas/Anvisa ou Laudo técnico de avaliação de Análise emitido por laboratório autorizado/credenciado, pelos órgãos competentes, com nota de Qual
idade Global mínima de 6.0 pontos na escala sensorial do café e laudo de análise de microscopia do café, com tolerância de no máximo 1% de impureza. Regist
ro da data de fabricação e validade mínima de 12 meses estampadas no rótulo da embalagem. Marca de referência: Mellita, 3 Corações ou Pilão. Linha: Superio
r, Especial, Premium ou equivalente, de acordo com a especificação técnica exigida.                                        

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 7,20R$ 7,20

Órgão:Órgão: INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL

IPHAN/4. COORDENACAO REGIONAL EM FORTALEZA/CE

Data:Data: 01/06/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

2.000 Pacotes do tipo superior, de 1ª linha, empacotado a vácuo em embalagens de alumínio prensadas, pacote com 250 g. Pureza comprova

da através de “Certificado de Autorização ao uso do selo de pureza ABIC”, comprovado no site da ABIC. A qualidade deve ser co

mprovada pelo Certificado no PQC - Programa de Qualidade do Café, da ABIC, em plena validade, ou Laudo de avaliação do café

, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade Global mínima de 6,0 pontos na Escala Sensorial do Café; Norma

s técnicas em conformidade com a Resolução RDC 277/2005 ANVISA. Validade mínima: 11 meses no ato da entrega (gravado 

em cada embalagem de 250g).

Relatório gerado no dia 13/09/2021 15:56:36 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bNfchdU3WSeEbnHYu47885yZlfLvwIMP%2bR 
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Objeto:Objeto: Aquisição de material de consumo para atender às necessidades do

IPHAN/Ceará.

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

TRADICIONAL,EMPACOTAMENTO VÁCUO

CatMat:CatMat: 463594463594 - CAFÉ

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 2/2021 /

UASG: 343004

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 145

Unidade:Unidade: Pacote 250,00 G

UF:UF: CE

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

06.172.409/0002-52

* VENCEDOR *

A D P COMERCIO VAREJISTA DE MERCADINHO E PAPELARIA LTDA R$ 7,20

Descrição: Descrição: CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE SUAVE, TIPO TRADICIONAL,EMPACOTAMENTO VÁCUO                                        

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 7,00R$ 7,00

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOCORRO DO PIAUI

Objeto:Objeto: Contratação de empresa para Aquisição de Generos Alimenticios (Pereciveis e

não pereciveis) para suprir necessidades da prefeitura municipal de Socorro do

Piauí e a secretaria municipal de educação.

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

TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO VÁCUO

CatMat:CatMat: 463594463594 - CAFÉ

Data:Data: 23/03/2021 09:14

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:52021 / UASG:981217

Lote/Item:Lote/Item: 1/9

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 500

Unidade:Unidade: Pacote 250,00 G

UF:UF: PI

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

17.134.601/0001-90

* VENCEDOR *

RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA R$ 7,00

Descrição: Descrição: Café torrado e moído, embalado a vácuo c/ selo de pureza embalagem com 250g, identificação do produto, marca do fabricante, prazo de validade 
e peso líquido. Rotulagem de acordo com a legislação vigente.                                        

Item 2: CAFÉ TORRADO EM GRÃO

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 47,01R$ 47,01

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando da Aeronáutica 

Base Aérea de Natal

Objeto:Objeto: Aquisic¸a~o de ge^neros alimenti'cios industrializados. PAG:

67222.001860/2020-89.

Data:Data: 24/08/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:502021 / UASG:120631

Lote/Item:Lote/Item: /18

Ata:Ata: Link Ata

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 41,83 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 41,83 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 41,83

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

60 Pacotes tipo Expresso, pureza comprovada através de “Certificado de Autorização ao uso do selo de pureza ABIC”, comprovado no site da 

ABIC. A comprovação de qualidade do produto demonstrada através de laudos emitidos por laboratórios credenciados pelo Minist

ério da Saúde e/ou Ministério da Agricultura. Embalagem valvulada ou à vácuo. Apresentação em pacotes de 1 Kg. Validade míni

ma: 05 meses no ato da entrega.
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Descrição:Descrição: CAFÉCAFÉ - CAFE', TIPO PRE'-TORRADO, APRESENTAC¸A~O GRA~O SELECIONADO,

TIPO EXPORTAC¸A~O, EXPRESSO, PENEIRA 18. EMBALAGEM A

VA'CUO.INFORMAC¸O~ES ADICIONAIS: SELO DE PUREZA ABIC. VALIDADE DE NO

MI'NIMO 365 DIAS, COM DATA DE EMBALAMENTO NA~O SUPERIOR A 45 DIAS.

ISENTO DE PARASITAS, SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS. EMBALAGEM

1,0KG. SIMILAR A MARCA SANTA CLARA OU DE MELHOR QUALIDADE.

Adjudicação:Adjudicação: 08/09/2021 19:51

Homologação:Homologação: 09/09/2021 12:16

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: PACOTE 1,00 KG

UF:UF: RN

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

24.114.994/0001-35

* VENCEDOR *

RIOGRANDENSE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI R$ 47,01

Descrição: Descrição: Café, tipo Pré-Torrado, apresentação grão selecionado, tipo exportação, Expresso, peneira 18. Embalagem a vácuo. Informações adicionais: Selo de 
pureza ABIC. Validade de no mínimo 365 dias, com data de embalamento não superior a 45 dias. Isento de parasitas, sujidades e materiais estranhos. Embalag
em 1,0Kg. SIMILAR A MARCA SANTA CLARA OU DE MELHOR QUALIDADE                                        

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 69,91R$ 69,91

Órgão:Órgão: FUNDO DO EXERCITO

CENTRO DE PREPARACAO OFICIAIS RESERVAS/SP

Objeto:Objeto: Aquisição de café.

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

TRADICIONAL,CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA

CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ

Data:Data: 01/08/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 118/2021

/ UASG: 167487

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 40

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: SP

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

18.266.878/0001-39

* VENCEDOR *

COMERCIAL NOSSO LAR EIRELI R$ 69,91

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

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 37,90R$ 37,90

Órgão:Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA

Objeto:Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados à Secretaria Municipal de

Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Saúde, Departamento de

Transportes e Departamento Municipal de Assistência Social do Município de

Prado Ferreira/PR..

Descrição:Descrição: CaféCafé - Café, apresentação: torrado em grão, intensidade: média, tipo: tradicional,

característica adicional: grãos café arábica

CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ

Data:Data: 28/07/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:142021 / UASG:980874

Lote/Item:Lote/Item: /34

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: PR

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

37.516.954/0001-61

* VENCEDOR *

ALYSON SIDNEI TEODORO ANTUNES - COMERCIO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA -

EIRELI

R$ 37,90

Descrição: Descrição: CAFÉ EM GRÃOS TORRADO - 1KG                                        
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Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 35,00R$ 35,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA MARINHA 

Base Fluvial de Ladario

Objeto:Objeto: Registro de Preços para futuras aquisições de gêneros alimentícios para a Base

Fluvial de Ladário (BFLa)..

Descrição:Descrição: CaféCafé - Café, apresentação: torrado em grão, intensidade: média, tipo: tradicional

CatMat:CatMat: 463571463571 - CAFÉ

Data:Data: 16/07/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:122021 / UASG:786800

Lote/Item:Lote/Item: /67

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 240

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: MS

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

28.055.048/0001-16

* VENCEDOR *

JOSE MAURICIO GOMES LELIS - EIRELI R$ 35,00

Descrição: Descrição: Café em Grão desenvolvido para Máquinas Automáticas tipo Vending Machine compatível com a máquina de café expresso rubino 200; tipo: 100% 
arábica, aroma e sabores: suave; corpo: leve; torração média, embalagem de 1kg, selos de pureza e qualidade abic. A embalagem deverá conter externamente o
s dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número do lote, data de validade, quantidade do produto, número do registro no ministério de a
gricultura/sif/dipoa, carimbo de inspeção do sif e atender as especificações técnicas da anvisa e inmetro. Validade mínima de 180 dias a partir da entrega          

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 31,00R$ 31,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

Representação Estadual em Mato Grosso do Sul

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais de diversos (expediente, copa/cozinha e gêneros

alimentícios)..

Descrição:Descrição: CaféCafé - Café, apresentação: torrado em grão, intensidade: média, tipo: tradicional,

característica adicional: grãos café arábica

CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ

Data:Data: 12/07/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:112021 / UASG:193112

Lote/Item:Lote/Item: /2

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 12/07/2021 17:37

Homologação:Homologação: 14/07/2021 12:18

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 60

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: MS

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

28.055.048/0001-16

* VENCEDOR *

JOSE MAURICIO GOMES LELIS - EIRELI R$ 31,00

Descrição: Descrição: Café em grãos, torrado, sem presença de grãos pretos, verdes e fermentados, do tipo arábica, robusta/conilon ou blendados, para máquina de café 
expresso, categoria tradicional ou extraforte (nota de qualidade global igual ou maior que 4,5), com certificados de pureza e qualidade emiti dos pela ABIC ou la
udo emiti do por laboratório credenciado por meio de análise sensorial, embalagem de 1 kg, validade mínima de 1 ano a parti r da entrega.                                        

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 29,50R$ 29,50

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando da Aeronáutica 

Base Aérea de Florianópolis

Objeto:Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios - INDUSTRIALIZADOS, conforme condições,

quantidades e exigências estabelecidas no Edital..

Descrição:Descrição: CaféCafé - Café, apresentação: torrado em grão, intensidade: média, tipo: tradicional,

característica adicional: grãos café arábica

Data:Data: 08/07/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:242021 / UASG:120073

Lote/Item:Lote/Item: /61

Ata:Ata: Link Ata

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ Adjudicação:Adjudicação: 02/09/2021 13:10

Homologação:Homologação: 02/09/2021 14:28

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: SC

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

34.798.344/0001-00

* VENCEDOR *

CAFE CANADA LTDA R$ 29,50

Descrição: Descrição: Café em grãos torrado, para máquinas de café expresso, Acondicionado em pacote com 1Kg de peso líquido.                                        

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 41,45R$ 41,45

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar da Amazônia 

2ºGrupamento de Engenharia de Construção 

8º Batalhão de Engenharia de Construção

Objeto:Objeto: Aquisição de Gêneros alimentícios, Gás GLP, Carvão vegetal e material

descartáveis para o 8º Batalhão de Engenharia de Construção, visando atender

às necessidades do 8º Batalhão de Engenharia de Construção, conforme

condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e em seus anexos..

Descrição:Descrição: CaféCafé - Café, apresentação: torrado em grão, intensidade: média, tipo: tradicional,

característica adicional: grãos café arábica

CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ

Data:Data: 01/07/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:92021 / UASG:160171

Lote/Item:Lote/Item: /55

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 23/07/2021 09:19

Homologação:Homologação: 23/07/2021 11:19

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 25

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: PA

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

34.438.740/0001-26

* VENCEDOR *

MILTON BATISTA DA MOTA 58768700210 R$ 41,45

Descrição: Descrição: Café, apresentação: torrado em grão, intensidade: média, tipo: tradicional, característica adicional: grãos café arábica                                        

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 52,30R$ 52,30

Órgão:Órgão: COMANDO DO EXERCITO

COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA/RS

Objeto:Objeto: Aquisição de gêneros de alimentação, visando atender as necessidades do

Comando da 6Brigada de Infantaria Blindada (Ler observações gerais e Edital da

Cotação).

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

TRADICIONAL,CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA

CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ

Data:Data: 01/07/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 52/2021 /

UASG: 160414

Lote/Item:Lote/Item: 2/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: RS

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

04.912.998/0001-51

* VENCEDOR *

JOCELI MORAES DA SILVA R$ 52,30

Descrição: Descrição: CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL,CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA         
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Preço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 9: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 59,98R$ 59,98

Órgão:Órgão: COMANDO DA MARINHA

DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS

Objeto:Objeto: Aquisição de material para rancho desta Diretoria.

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

TRADICIONAL

CatMat:CatMat: 463571463571 - CAFÉ

Data:Data: 01/07/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 78/2021 /

UASG: 752000

Lote/Item:Lote/Item: 2/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: RJ

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

34.057.175/0001-57

* VENCEDOR *

SEMOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA R$ 59,98

Descrição: Descrição: CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL                                        

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

Órgão:Órgão: MINISTERIO DA ECONOMIA

DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM RIB.PRETO/SP

Objeto:Objeto: Adesão de ata da UASG 160473 para compra de 155 quilos de café em grãos.

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

TRADICIONAL,CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA

CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ

Data:Data: 01/07/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Inexigibilidade de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Inexigibilidade de Licitação Nº

4/2021 / UASG: 170138

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 155

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: SP

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

28.055.048/0001-16

* VENCEDOR *

JOSE MAURICIO GOMES LELIS - EIRELI R$ 29,00

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

Preço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 11: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 33,66R$ 33,66

Órgão:Órgão: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA ESTADO DA BAHIA

Objeto:Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de Gêneros Alimentícios.

Descrição:Descrição: CaféCafé - Café, apresentação: torrado em grão, intensidade: média, tipo: tradicional,

característica adicional: grãos café arábica

CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ

Data:Data: 21/06/2021 10:10

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:62021 / UASG:389168

Lote/Item:Lote/Item: /6

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 28/06/2021 11:43

Homologação:Homologação: 07/07/2021 12:28

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 30

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: BA

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

06.191.680/0001-54

* VENCEDOR *

ALTAJAN COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO EIRELI R$ 33,66

Descrição: Descrição: CAFÉ TORRADO EM GRÃO acondicionado em embalagem resistente e higiênica de 1 kg, validade de até 12 meses; padrão de qualidade, apresentan
do informações na embalagem conforme legislação em vigor (identificação TRADICIONAL, FORTE OU EXTRA FORTE), data de fabricação, data de vencimento. 
Deverá conter o selo de pureza da ABIC (Associação Brasileira da Indústria do Café) ,comprovando as características mínimas do café.                                        

Preço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 12: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 30,22R$ 30,22

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Sudeste 

2ªDivisão de Exército 

11ªBrigada de Infantaria Blindada 

13 Regimento de Cavalaria Mecanizado

Objeto:Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios e materiais para o Serviço de

Aprovisionamento..

Descrição:Descrição: CaféCafé - Café, apresentação: torrado em grão, intensidade: média, tipo: tradicional,

característica adicional: grãos café arábica

CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ

Data:Data: 07/06/2021 08:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:22021 / UASG:160478

Lote/Item:Lote/Item: /132

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 30/06/2021 14:29

Homologação:Homologação: 30/06/2021 17:02

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 80

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: SP

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

50.046.291/0001-27

* VENCEDOR *

EMPORIO FAHL LTDA R$ 30,22

Descrição: Descrição: "Café, apresentação: torrado em grão, intensidade: média, tipo: tradicional, característica adicional: grãos café arábica"                                        

Preço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 13: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 59,98R$ 59,98

Órgão:Órgão: COMANDO DA MARINHA

DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS

Objeto:Objeto: AQUISIÇÃo DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NOS RANCHOS DA

DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS.

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

TRADICIONAL

CatMat:CatMat: 463571463571 - CAFÉ

Data:Data: 01/06/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 47/2021 /

UASG: 752000

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: RJ

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

34.057.175/0001-57

* VENCEDOR *

SEMOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA R$ 59,98

Descrição: Descrição: CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL                                        
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Preço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 14: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 30,50R$ 30,50

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

COMANDO MILITAR DO OESTE/9ª DIVISÃO DE EXÉRCITO 

4ªBrigada de Cavalaria Mecanizada

Objeto:Objeto: Aquisição de gêneros Alimentício, hortifrúti, material descartável, copa e cozinha

e material de combustão. (NOVO).

Descrição:Descrição: CaféCafé - Café, apresentação: torrado em grão, intensidade: média, tipo: tradicional

CatMat:CatMat: 463571463571 - CAFÉ

Data:Data: 26/05/2021 11:01

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:12021 / UASG:160149

Lote/Item:Lote/Item: /35

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 450

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: MS

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

28.055.048/0001-16

* VENCEDOR *

JOSE MAURICIO GOMES LELIS - EIRELI R$ 30,50

Descrição: Descrição: Café (café torrado em grãos, tipo tradicional)                                        

Preço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 15: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 32,25R$ 32,25

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Sul 

COMANDO DA 3ª DIVISÃO DO EXÉRCITO - BASE ADMINISTRATIVA DA

GUARNIÇÃO DE SAN 

TA MARIA 

1ªBrigada de Cavalaria Mecanizada

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

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

Unidades da GCALC da Gu de Santiago-RS..

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

TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA

CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ

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

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:42021 / UASG:160422

Lote/Item:Lote/Item: /200

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 20/04/2021 10:54

Homologação:Homologação: 20/04/2021 12:42

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 320

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: RS

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

09.219.009/0001-62

* VENCEDOR *

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

Descrição: Descrição: Café, apresentação: torrado em grão, intensidade: média,tipo: tradicional, característica adicional: grãos café arábica                                        

Preço (Compras Governamentais) 16: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 16: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 55,00R$ 55,00

Órgão:Órgão: COMANDO DA MARINHA

DIRETORIA DE PORTOS E COSTAS

Objeto:Objeto: Aquisição de material para rancho desta Diretoria.

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

TRADICIONAL

CatMat:CatMat: 463571463571 - CAFÉ

Data:Data: 01/04/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 15/2021 /

UASG: 752000

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 10

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Relatório gerado no dia 13/09/2021 15:56:36 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: JXIk08783RmxSDlOCgsdM%2f14GtRHNw%2bNfchdU3WSeEbnHYu47885yZlfLvwIMP%2bR 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=JXIk08783RmxSDlOCgsdM%252f14GtRHNw%252bNfchdU3WSeEbnHYu47885yZlfLvwIMP%252bR 9 / 13

Proposta - Banco de Preços (0944859)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 264

http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=160149&uasg=160149&numprp=12021&Seq=1
http://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/AtaEletronico.asp?co_no_uasg=160422&uasg=160422&numprp=42021&Seq=1


Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: RJ

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

37.539.851/0001-17

* VENCEDOR *

SUPPLY VITAL LTDA R$ 55,00

Descrição: Descrição: CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL                                        

Preço (Compras Governamentais) 17: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 17: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 31,00R$ 31,00

Órgão:Órgão: COMANDO DO EXERCITO

PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/3/RS

Objeto:Objeto: Aquisição de café e chocolate

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

TRADICIONAL,CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA

CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ

Data:Data: 01/04/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 17/2021 /

UASG: 160417

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 30

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: RS

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

88.774.922/0001-05

* VENCEDOR *

SUPERMERCADO LINASSI EIRELI R$ 31,00

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

Preço (Compras Governamentais) 18: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 18: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 47,24R$ 47,24

Órgão:Órgão: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

PROCURADORIA DA REPUBLICA/GO

Objeto:Objeto: Item 1: Café expresso torrado em grãos, com nota 7,3 a 10 em avaliação de

qualidade global. Café próprio para máquina de café expresso. Grãos 100%

arábica. Torração média. 20 pacotes de 1 Kg.Item 2:Açúcar de sacarose de cana-

de-açúcar, tipo cristal. 30 pacotes de 5kg.

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

TRADICIONAL,CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA

CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ

Data:Data: 01/04/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

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

UASG: 200066

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: GO

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

01.390.674/0001-02

* VENCEDOR *

WF LICITACOES LTDA R$ 47,24

Descrição: Descrição: CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL,CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA         
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Item 3: CAFÉ DESCAFEINADO instantâneo

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,65R$ 4,65

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar da Amazônia 

16ªBrigada de Infantaria de Selva 

Comando de Fronteira do Solimões/8ºBIS

Objeto:Objeto: Eventual aquisição de Generos Alímentícios Secos, Enlatados e Materias

Diversos para atender as necessidades do Comando de Fronteira

Solimões/8ºBIS..

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

TIPO TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DESCAFEINADO

CatMat:CatMat: 463570463570 - CAFÉ

Data:Data: 07/04/2021 11:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:32021 / UASG:160024

Lote/Item:Lote/Item: /121

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 06/05/2021 16:34

Homologação:Homologação: 11/05/2021 17:13

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 1.800

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: AM

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

33.371.465/0001-08

* VENCEDOR *

DELTA COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-

MEDICO-HOSPITALAR LTDA

R$ 4,65

Descrição: Descrição: Chocolate granulado copo de 215g                                        

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 10,37R$ 10,37

Órgão:Órgão: Conselho Nacional de Justiça

Objeto:Objeto: Registro de preços de gêneros alimentícios, conforme condições e

especificações constantes do Termo de Referência..

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

TIPO TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DESCAFEINADO

CatMat:CatMat: 463570463570 - CAFÉ

Data:Data: 10/03/2021 14:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:52021 / UASG:40003

Lote/Item:Lote/Item: 1/7

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 6

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: DF

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

11.020.389/0001-53

* VENCEDOR *

MAM RIBEIRO COMERCIO DE ALIMENTOS R$ 10,37

Descrição: Descrição: Café torrado e moído, descafeinado, torra média, tipo de embalagem: alto vácuo ou vácuo puro                                        

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 8,00R$ 8,00

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

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

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 7,67 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 7,67 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 7,67

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

40 Pacotes registro no Ministério da Saúde e/ou Ministério da Agricultura, com apresentação em embalagem com 50g. Validade mínima: 12 

meses no ato da entrega.55
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Objeto:Objeto: Registro de preços objetivando a futura e eventual aquisição de forma fracionada

de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para merenda escolar que

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

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

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

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

Concorrência..

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

TIPO TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DESCAFEINADO

CatMat:CatMat: 463570463570 - CAFÉ

Identificação:Identificação: NºPregão:82021 / UASG:987541

Lote/Item:Lote/Item: /112

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 15/03/2021 16:04

Homologação:Homologação: 22/03/2021 16:55

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 1.100

Unidade:Unidade: Sachê 50,00 G

UF:UF: PR

CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

02.995.568/0001-15

* VENCEDOR *

ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA R$ 8,00

Descrição: Descrição: CAFÉ SOLUVEL EM PÓ DESCAFEINADO de alta qualidade, embalagem contendo 50 gramas. Deve conter a escrita “Não contém glúten”.                      
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LAUDO DA COTAÇÃOLAUDO DA COTAÇÃO

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas,
Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o
sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Preço estimado dos itens calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos:

Item 1 - CAFÉ TORRADO MOÍDOItem 1 - CAFÉ TORRADO MOÍDO

- 4 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
23/03/2021 e 20/08/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 2 - CAFÉ TORRADO EM GRÃOItem 2 - CAFÉ TORRADO EM GRÃO

- 18 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
01/04/2021 e 24/08/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

Item 3 - CAFÉ DESCAFEINADO instantâneoItem 3 - CAFÉ DESCAFEINADO instantâneo

- 3 preços do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas entre os dias
22/02/2021 e 07/04/2021, calculados pela fórmula Preço do Fornecedor Vencedor.

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADASDESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS

Preço do Fornecedor VencedorPreço do Fornecedor Vencedor

- Capta os preços homologados para o item ou lote.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas nas abas
"Solicitações de Contratação", informações estas coletadas nestes
autos e atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 13/09/2021, às 16:59, 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
0944928 e o código CRC B80D06C3.

0004449-62.2021.6.02.8000 0944928v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de setembro de 2021.

 

À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Tratam os presentes autos de aquisição de gêneros

alimentícios (café), de acordo com o Termo de Referência 0944621,
Anexo Único, 0944697.

 
Constam deste feito a aprovação do Termo de Referência,

Despacho GSAD 0943463, bem como a pesquisa de preços, Despacho
SEIC 0944844.

 
Nesse sentido, dando continuidade ao trâmite,

encaminho o procedimento em tela à SLC, para para elaboração da
minuta do instrumento convocatório, em atendimento do artigo 4º,
Inciso IX, da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, com consequente
remessa à AJ-DG para a competente análise.

 
Concomitantemente, à COFIN para emissão da Nota de

Empenho, visto tratar-se de aquisição imediata.
 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 13/09/2021, às 19:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0945040 e o código CRC 84DF6881.
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                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002211  
  

MMiinnuuttaa    
  

PROCESSO Nº 0004449-62.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
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 POR ITEM, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material de consumo – 
gêneros alimetícios, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de 
Administração deste Regional. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de consumo – 
 gêneros alimentícios para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, para 
manutenção de suas atividades no exercício de 2021, conforme especificado no ANEXO I-
A.  
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA  
 
2.1.  Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, improrrogáveis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho 
encaminhada por correio eletrônico (e–mail). 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresa e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, 
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habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 

 

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

3.2. 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. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1.1.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

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

1.1.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

1.1.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

1.1.5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

1.1.6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

3.4.  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; 
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c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1.  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. 

4.2.  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. 

4.3.  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. 

 

4.4.  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. 
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4.5.  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. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

5.1.  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.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

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

5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5.  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.  

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

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

5.7. 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. 

5.8. 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. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 
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a) Valor total do item ofertado; 

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

especificação constante no Anexo I-A;  

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

Contratada. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. 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. 

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

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

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

7.2. 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.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
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7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. 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.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item ofertado. 
 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  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.  

7.9.  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. 

7.10.  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. 

 

7.11. 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. 

7.11.1. 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. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. 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 
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lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. 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. 

7.14. 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; 

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

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

7.17. 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.  

7.18. 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.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

7.21. 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. 

7.22.  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: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 
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7.22.4. 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. 

 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.24. 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. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. 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.  

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

julgamento da proposta. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  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. 

8.2. 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.  

8.3.  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. 

8.3.1. O preço máximo fixado para os itens estão na tabela abaixo, e de modo algum, 
vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços 
inferiores. 
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Item Quantitativo 
Valores médios 

Unitário Total 

1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO 2.000 R$ 9,24 
R$ 

18.480,00 

2 CAFÉ TORRADO EM GRÃO 60 
R$ 

41,83 

R$ 

2.509,80 

3 CAFÉ DESCAFEINADO 40 R$ 7,67 
R$ 

306,80 

 

8.3.2.  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. 

8.4.  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. 

 

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

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

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

 

8.6.  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.  

8.6.1. 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.  

8.7.  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, 
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número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 

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

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

classificação. 

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

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

8.10. 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. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

9.1. 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: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

9.2.  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. 

9.2.1. 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. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 
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9.4.  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. 

9.5.  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. 

9.5.1. 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; 

9.5.2. 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. 

9.5.3. 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. 

9.6. 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. 

9.7.  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. 

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  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. 

 

9.9.1. 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. 
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9.10.  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: 

9.10.1. 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; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. 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 
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negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

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

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

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

com o objeto contratual;  

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

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. 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. 

9.10.2.2. 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. 

9.10.2.3.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 no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. 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. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. 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. 
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9.10.2.7. 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.  

9.10.2.8. 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. 

9.10.2.9. 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. 

9.10.2.10. 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. 

9.10.2.11. 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. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  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 item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total do item ofertado. 
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10.2.  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. 

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

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

10.4.  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). 

10.4.1. 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. 

10.5.  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. 

 

10.6.  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. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  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. 

11.2. 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. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. 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 
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começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  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.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

12.2.2. 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. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  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. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 
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14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 23.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

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

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

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

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

al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

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

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

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão 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.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, encaminhada por 
correio eletrônico (e-mail), na Seção de Almoxarifado deste Regional, situado na Avenida 
Menino Marcelo, 7200-D – Serraria, Maceió-AL, Tel: (82) 3328-1947, no horário das 08 às 
18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 7h30 às 13h30 às sextas–feiras. 
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16.2. O material será recebido: 

 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e no termo de referência; 

 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 

 
16.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento 
provisório do objeto, será de 02 (dois) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o 
termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
16.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
16.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
16.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias 
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
 
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 entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 
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VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
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 de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º 
dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), 
recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença; 
 
b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles 
assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso 
injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 
 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor 
do(s) item(ns) entregue(s) em caso de  inexecução parcial da obrigação assumida, 
assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto 
na alínea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido na alínea “b” acima; 
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 
 

17.4.1.  Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 

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

17.6.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
 

Minuta de Pregão Eletrônico (0945674)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 290



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

17.7.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.8. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.9.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.10.  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 reais e comprovados. 

 
17.11.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, 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.  

 
17.12.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 

 
17.13.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 

 
17.14.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
17.14.1. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 

17.15.  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. 

 
17.15.1.  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 da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
17.16.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
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aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.17.  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 mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), 
devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL. 
 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento 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 em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
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 2021, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 
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(Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa n° 339030 
(Material de Consumo). 

 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
21.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obrigações 
dentro das normas e condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
22- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
22.1. São obrigações da Contratada: 

 
a) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste Edital e 
anexo(s) respectivo(s); 
 

b) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de 
referência, edital de licitação e anexos respectivos; 

c) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos; 

d) Acondicionar o material/produto constante do Anexo I-A deste Instrumento, 
obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de 
fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora. 

e) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações exigidas pelo 
Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais 
competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

f) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das seguintes 
informações: 

f.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade 

f.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

f.3) registro no Ministério da Saúde 

f.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

 
g) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 
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h) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico 
indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 

 
i) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 
 
j) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade 
exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos 
da contratação; 
 
k) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
l) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
m) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; e 

 
n) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito 
público. 

 
23 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 
23.1.     - Exigimos que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I 
a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG.      
 
24 – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO  
 
24.1.  A gestão do contrato, bem como sua fiscalização serão exercidos por servidores 
da Seção de Almoxarifado. 

24.2.  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. 

25 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
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validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

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

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

contratação. 

25.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

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

contratação.  

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

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

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

25.7.  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. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 
25.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o 
primeiro dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no 
ambiente do Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
25.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
25.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Descrição do item; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
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25.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, xx de xxx de 2021. 
 
 

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

          TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO – Aquisição de gêneros alimentícios (339030.07) para atender às 

Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no 

exercício de 2021, conforme especificado no ANEXO ÚNICO 0943401.  

    1.1. A aquisição deve ocorrer mediante aquisição imediata, por item, em regime de 

aquisição por preço praticado e está prevista no PAC 2021 - SEALMOX, 

SEI 0874741, 

    1.2. A aquisição destina-se a atender as necessidades de fornecimento dos gêneros 

alimentícios até o final do exercício, justificando assim a escolha da estratégia 

de aquisição em regime de preço praticado, aliada ao fato de terem sido fracassadas as 

duas tentativas anteriores para registro de preços. Há de se considerar ainda os atuais 

níveis de estoque do material, cujos quantitativos comportam apenas o atendimento à 

demanda por pouco mais de 1 (um) mês, com risco de se incorrer em falta do item no 

estoque para suprir a demanda no exercício atual.    

        

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

     2.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o 

termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos. 

     2.2 – Substituir às suas expensas 

as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 15 dias corridos. 

     2.3 – Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, 

obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha 

de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da 

empresa fornecedora. 

       2.3.1 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código 

de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais 

competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente. 

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

seguintes informações: 

               2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação 

e vencimento ou período de validade 

               2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 
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               2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde 

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

     2.6 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 

expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. 

     2.7 – Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 

eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

     2.8 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

  

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

     3.1 - A entrega será de 30 dias corridos, improrrogáveis, contados do recebimento 

da Nota de Empenho encaminhada por e–mail; 

     3.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, 

situada à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 

57046–000, no horário das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 7h30 

às 13h30 às sextas–feiras. 

  

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 2 (dois) dias úteis após o 

recebimento provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido 

definitivamente e encaminhado para pagamento. 

  

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita à aplicação de 

multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 

    5.1 -

 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, 

limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, 

poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa 

constante no item 5.4, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

    5.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, 

caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada 

a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada 

inexecução parcial do contrato; 

    5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial 

da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
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superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 

injustificado estabelecido no item 5.2; 

    5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 

8.666/1993. 

As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma 

isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato 

celebrado. 

  

6. - DO PAGAMENTO 

     6.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito 

em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) 

fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL. 

     6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

     6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

     6.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 

fiscais determinados pela legislação tributária. 

     6.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 

documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 

     6.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 

encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 

do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

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

VP = Valor da parcela a ser paga; 

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

I = (TX/100)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 
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TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

  

7. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO  

     7.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização, serão exercidos por 

servidores da Seção de Almoxarifado. 

     7.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor 

designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para adoção das demais medidas 

necessárias 

  

8. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam 

constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, e 

que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da IN 

Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG 

  

 

 
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de Seção, em 

13/09/2021, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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         ANEXO I-A 

 DESCRIÇÃO DO ITEM 

ITEM Material Total  UNIDADE 

01 

CAFÉ TORRADO MOÍDO, do tipo superior, de 

1ª linha, empacotado a vácuo em embalagens de 

alumínio prensadas, pacote com 250 g. Pureza 

comprovada através de “Certificado de Autorização 

ao uso do selo de pureza ABIC”, comprovado no 

site da ABIC. A qualidade deve ser comprovada 

pelo Certificado no PQC - Programa de Qualidade 

do Café, da ABIC, em plena validade, ou Laudo de 

avaliação do café, emitido por laboratório 

especializado, com nota de Qualidade Global 

mínima de 6,0 pontos na Escala Sensorial do 

Café; Normas técnicas em conformidade com 

a Resolução RDC 277/2005 ANVISA.  Validade 

mínima: 11 meses no ato da entrega (gravado em 

cada embalagem de 250g). 

2000 PACOTE 

02 

CAFÉ TORRADO EM GRÃO tipo Expresso, 

pureza comprovada através de “Certificado de 

Autorização ao uso do selo de pureza ABIC”, 

comprovado no site da ABIC. A comprovação de 

qualidade do produto demonstrada através de 

laudos emitidos por laboratórios credenciados pelo 

Ministério da Saúde e/ou Ministério da 

Agricultura. Embalagem valvulada ou à vácuo. 

Apresentação em pacotes de 1 Kg. Validade 

mínima: 05 meses no ato da entrega. 

60 PACOTE 

03 

CAFÉ DESCAFEINADO instantâneo, registro no 

Ministério da Saúde e/ou Ministério da Agricultura, 

com apresentação em embalagem com 50g. 

Validade mínima: 12 meses no ato da entrega.55 

40 PACOTE 

 

 
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de 

Seção, em 13/09/2021, às 14:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. 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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INFORMAÇÃO Nº 4688 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando à aquisição de
material de consumo – gêneros alimentícios.
A Seção de Licitações e Contratos elaborou minuta de edital complementando
as disposições referentes às Obrigações do Contratante e da Contratada e às
Sanções Administrativas.
Saliento que a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em
virtude do valor estimado da aquisição.
Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados
pela administração, como já foi devidamente fundamentado em outros
procedimentos que seguiram a mesma sorte que este, ancorado no
entendimento do TCU, exarado Acórdão 2.166/2014 – Plenário:
“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento
obrigatório do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao
certame. Todavia, sempre que o preço de referência for utilizado como critério
de aceitabilidade da proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos
termos do art. 40, inciso X da Lei 8666/93.”
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com
os termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em
seus ulteriores termos, inclusive a ratificação das complementações acima
indicadas.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 14/09/2021, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 14/09/2021, às 17:28, 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
0945680 e o código CRC F01D0F97.
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DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2021.
À SGO,
 
Para reserva de crédito.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 14/09/2021, às 17:45,
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
0945723 e o código CRC 34F47D20.

0004449-62.2021.6.02.8000 0945723v1
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO

__ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONND (CONSULTA NOTA DE
DOTACAO)______________
14/09/21  18:57      NOTA DE DOTACAO                 USUARIO : QUINTELA       
DATA EMISSAO    : 14Set21                            NUMERO  : 2021ND000563   
UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
FAVORECIDO      :                                                             
TAXA CAMBIAL    :                                                             
OBSERVACAO                                                                    
RESERVA DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CAFÉ).           
  
SEI_0004449-62.2021.6.02.8000.                                                
                                                                              
                                                                              
EV.   ESF PTRES   FONTE      ND   SB  UGR       PI                   V A L O R
200081 1 167674 0100000000 339030    070278 ADM MATAUX               21.296,60
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
LANCADO POR : 36514101534 -  QUINTELA          UG : 070011   14Set21   18:54  

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 15/09/2021, às 16:40, 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
0945781 e o código CRC AB2BCF76.

0004449-62.2021.6.02.8000 0945781v4
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Reserva ND 563.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 15/09/2021, às 16:39, 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
0945782 e o código CRC 9278081B.
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DESPACHO

Maceió, 15 de setembro de 2021.
Reporto-me à Informação 4688, da SLC

(doc. 0945680), acerca da qual nada temos a opor, para
remeter os autos à Assessoria Jurídica, em observância ao
disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/09/2021, 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
0946060 e o código CRC 6546EDE0.

0004449-62.2021.6.02.8000 0946060v1
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PROCESSO : 0004449-62.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1144 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO
 
Trata-se de análise de minuta de edital de PREGÃO

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando a aquisição de material de consumo - gêneros
alimentícios (café), tudo de acordo com requisição promovida
pela Secretaria de Administração do TRE/AL, por sua Seção
de Almoxarifado, conforme as especificações constantes no
Termo de Referência 0944621 e seu anexo único (0944697),
ressaltando o fato de terem sido fracassadas as duas
tentativas anteriores para registro de preços.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
A Seção de Almoxarifado, com lastro na Decisão

1958 (0940332), que homologou o resultado do Pregão
Eletrônico nº 35/2021, fracassado em razão do cancelamento
das propostas por não atenderem aos requisitos do edital, e
determinou a reavaliação da estratégia adotada para aquisição
por itens em quantidade suficiente objetivando contemplar as
demandas do corrente exercício, providenciou a confecção do
Termo de Referência 0944621, objetivando à aquisição
do material de consumo (gêneros alimentícios) para a
manutenção das atividades no presente exercício, conforme
as especificações contidas no anexo único 0944697.

 
Nos termos da informação contida no termo de

referência, a despesa integra o Plano Anual de Contratações
2021 - SEALMOX (0874741).

 
O termo de referência foi aprovado pelo Senhor

Secretário de Administração, conforme se observa do
Despacho GSAD 0943463, exceto quanto ao item 1.2, tendo
sido reproduzida a sugestão da redação do referido item, no
Termo de Referência 0944621, tal qual fora indicado pelo
Secretário de Administração.

 
A Seção de Instrução de Contratações recebeu os

autos para realização da pesquisa de preços,
apresentando, por meio do Despacho SEIC 0944844, com base
nos parâmetros de pesquisa no
site www.bancodeprecos.com.br, o valor médio da contratação
pretendida, estimado em R$ 21.296,60 (vinte e um mil
duzentos e noventa e seis reais e sessenta centavos),
sugerindo, por fim, que a aquisição fosse realizada por meio
de Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com restrição de
participação a microempresas e empresas de pequeno porte.

 
Consta no evento SEI nº 0945781 a reserva de

crédito com valor suficiente para cobrir a despesa objeto
deste procedimento.

 
De posse dos autos, a Seção de Licitações e

Contratos elaborou a minuta 0945674, ressaltando na
Informação 4688 (0945680), conferindo às Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte exclusividade na participação do
certame, em virtude do valor estimado da aquisição
e que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, como já fundamentado em outros
procedimentos semelhantes, tudo com base no entendimento
do TCU (Acórdão 2.166/2014 – Plenário).

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
 
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, que

foram verificadas pelas unidades competentes, passaremos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.

 
3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de
Licitações e Contratos Administrativos, que estabelece
normas gerais de licitação e contratação para as
Administrações Públicas diretas, autárquicas e fundacionais
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
 abrangendo os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário da
União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do Poder
Legislativo dos Municípios, quando no desempenho de função
administrativa, conforme seu artigo 1º, inciso I.

 
De relevo gizar que o novel dispositivo legal revoga

a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da data de
sua publicação, conforme segue:
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Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, na data de publicação
desta Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, após
decorridos 2 (dois) anos da publicação
oficial desta Lei.

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
Art. 191. Até o decurso do prazo de que
trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta
Lei ou de acordo com as leis citadas no
referido inciso, e a opção escolhida
deverá ser indicada expressamente
no edital ou no aviso ou instrumento
de contratação direta, vedada a
aplicação combinada desta Lei com as
citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese
do caput deste artigo, se a Administração
optar por licitar de acordo com as leis
citadas no inciso II do caput do art. 193
desta Lei, o contrato respectivo será
regido pelas regras nelas previstas
durante toda a sua vigência.

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de

toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do edital, como já consta em seu preâmbulo
(0945674). 

 
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 bens em foco catalogados

como bens comuns, tem-se que os objetos da presente
licitação podem ser adquiridos via pregão, registrando-se,
ainda, que todos os atos da fase interna ou preparatória,
previstos no art. 3º da Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 14 do
Decreto nº 12.024/2019 foram devidamente observados.

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento

contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 12.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.

 
Nota-se, ainda, que as exigências quanto à

habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 12.024/2019;
que é objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
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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 LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
Em face do que determina a Portaria Presidência nº

226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a pertinente
lista de verificação, prevista no Anexo I:

 

Item Questionário
Sim/ Não
N/A

Evento/Observação

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? SIM 0944621

TERMO DE REFERÊNCIA

3 O Termo de Referência contém justificativa da necessidade pública que demanda a futura contratação? SIM 0944621

4 O Termo de Referência contém adequada descrição dos bens e/ou serviços que serão contratados? SIM 0944621

5 O Termo de Referência contém justificativa para enquadramento do objeto como bem e/ou serviço comum? SIM 0944621

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

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

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

9 O Termo de Referência contém justificativa para o agrupamento de itens? N/A  

10 O Termo de Referência contém justificativa para a exigência de atestados de capacidade técnica? N/A  

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

12 O Termo de Referência prevê regras claras para a apresentação de atestados de capacidade técnica? N/A  

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

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

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

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

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

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

19
O Termo de Referência contempla levantamento de mercado com análise de outras soluções de contratação do serviço?
Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015

N/A  

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

21 O Termo de Referência abstém-se de especificações técnicas irrelevantes, excessivas e ou desnecessárias, que possam ser causa de aumento dos
custos da futura contratação? SIM 0944621

22 O Termo de Referência contempla requisitos de sustentabilidade? SIM 0944621

23 Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade competente? SIM 0944621

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0944844

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 0944844

26 Foi produzida planilha comparativa com os preços encontrados? SIM
0944844
 

27 A Seção de Compras analisou os preços encontrados na pesquisa ou submeteu ao exame da unidade demandante, conforme o caso? SIM 0944844

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 0945674

29 Os autos contém justificativa para o afastamento da exclusividade prevista para microempresas e empresas de pequeno porte e Sociedade
Cooperativa? N/A  

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

31
A minuta do edital contém previsão de cota reservada às entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa), observada a
divisibilidade dos bens a serem adquiridos e o limite máximo de 25%, relativamente ao objeto da contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

N/A  

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

Competitividade

33 Os autos do processo administrativo estão instruídos com justificativas adequadas e razoáveis para todas as exigências que tenham potencial
para reduzir o universo de fornecedores interessados em participar da licitação? 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  
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36 A minuta do edital contém definição da forma de apresentação de lances, dos critérios de julgamento, classificação e aceitação das propostas? SIM 0945674

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 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  

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? N/A  

51 A minuta do contrato/ata contém cláusula com previsão de reajuste e/ou repactuação de preços? N/A Irreajustável

52 A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo, para a fornecedora, a obrigação de devolver valores eventualmente recebidos em
excesso? NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53
As normas que 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

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? SIM 0945781

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  

 
6. CONCLUSÃO
 
Sem embargo, convém renumerar a minuta do

edital 0945674, que se encontra desordenada a partir do item
19.

 
Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica aprova, em

face de sua regularidade jurídica, a minuta do edital 0945674,
de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, objetivando à aquisição imediata de material de
consumo – gêneros alimentícios, conforme especificações e
condições ali assentadas, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração deste TRE/AL.

 
À consideração superior do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 22/09/2021, às 15:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 22/09/2021, às 16:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0947882 e o código CRC 4097E153.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  xxxx//22002211  
  

MMiinnuuttaa    
  

PROCESSO Nº 0004449-62.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2021 
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 POR ITEM, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material de consumo – 
gêneros alimetícios, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de 
Administração deste Regional. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de consumo – 
 gêneros alimentícios para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, para 
manutenção de suas atividades no exercício de 2021, conforme especificado no ANEXO I-
A.  
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA  
 
2.1.  Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, improrrogáveis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho 
encaminhada por correio eletrônico (e–mail). 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresa e 
Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, 
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habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais exigências 
deste Edital e seus anexos. 

 

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

3.2. 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. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1.1.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

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

1.1.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

1.1.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

1.1.5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

1.1.6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

3.4.  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; 
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c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1.  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. 

4.2.  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. 

4.3.  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. 

 

4.4.  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. 
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4.5.  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. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

 

5.1.  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.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

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

5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5.  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.  

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

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

5.7. 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. 

5.8. 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. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 
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a) Valor total do item ofertado; 

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

especificação constante no Anexo I-A;  

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

Contratada. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

6.6.1. 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. 

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

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

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

7.2. 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.  

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
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7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. 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.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item ofertado. 
 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  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.  

7.9.  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. 

7.10.  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. 

 

7.11. 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. 

7.11.1. 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. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. 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 
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lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. 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. 

7.14. 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; 

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

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

7.17. 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.  

7.18. 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.  

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

neste Edital e seus anexos.  

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

proposta. 

7.21. 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. 

7.22.  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: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 
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7.22.4. 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. 

 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.24. 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. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. 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.  

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

julgamento da proposta. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  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. 

8.2. 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.  

8.3.  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. 

8.3.1. O preço máximo fixado para os itens estão na tabela abaixo, e de modo algum, 
vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços 
inferiores. 
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Item Quantitativo 
Valores médios 

Unitário Total 

1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO 2.000 R$ 9,24 
R$ 

18.480,00 

2 CAFÉ TORRADO EM GRÃO 60 
R$ 

41,83 

R$ 

2.509,80 

3 CAFÉ DESCAFEINADO 40 R$ 7,67 
R$ 

306,80 

 

8.3.2.  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. 

8.4.  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. 

 

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

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

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

 

8.6.  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.  

8.6.1. 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.  

8.7.  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, 

Minuta de Pregão alterada (0948307)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 321



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 

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

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

classificação. 

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

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

8.10. 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. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

9.1. 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: 

9.1.1. SICAF; 

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

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

9.2.  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. 

9.2.1. 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. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 
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9.4.  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. 

9.5.  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. 

9.5.1. 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; 

9.5.2. 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. 

9.5.3. 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. 

9.6. 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. 

9.7.  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. 

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  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. 

 

9.9.1. 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. 
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9.10.  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: 

9.10.1. 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; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. 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 
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negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

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

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

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

com o objeto contratual;  

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

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. 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. 

9.10.2.2. 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. 

9.10.2.3.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 no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. 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. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. 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. 
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9.10.2.7. 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.  

9.10.2.8. 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. 

9.10.2.9. 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. 

9.10.2.10. 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. 

9.10.2.11. 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. 

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

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  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 item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total do item ofertado. 
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10.2.  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. 

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

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

10.4.  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). 

10.4.1. 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. 

10.5.  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. 

 

10.6.  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. 

 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  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. 

11.2. 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. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. 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 
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começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  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.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

12.2.2. 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. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  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. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

Minuta de Pregão alterada (0948307)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 328



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

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

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

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

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

al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão 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.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, encaminhada por 
correio eletrônico (e-mail), na Seção de Almoxarifado deste Regional, situado na Avenida 
Menino Marcelo, 7200-D – Serraria, Maceió-AL, Tel: (82) 3328-1947, no horário das 08 às 
18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 7h30 às 13h30 às sextas–feiras. 
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16.2. O material será recebido: 

 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e no termo de referência; 

 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 

 
16.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento 
provisório do objeto, será de 02 (dois) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o 
termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
16.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
16.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
16.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias 
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
 
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 entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 
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VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
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 de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º 
dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), 
recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença; 
 
b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles 
assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso 
injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 
 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor 
do(s) item(ns) entregue(s) em caso de  inexecução parcial da obrigação assumida, 
assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto 
na alínea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido na alínea “b” acima; 
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 
 

17.4.1.  Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 

 
17.5.         As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando 
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor 
total do contrato celebrado. 

17.6.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
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17.7.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.8. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.9.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.10.  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 reais e comprovados. 

 
17.11.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, 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.  

 
17.12.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 

 
17.13.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 

 
17.14.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
17.14.1. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 

17.15.  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. 

 
17.15.1.  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 da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
17.16.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
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aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.17.  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 mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), 
devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL. 
 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento 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 em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
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 2021, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 

Minuta de Pregão alterada (0948307)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 333



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

(Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa n° 339030 
(Material de Consumo). 

 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obrigações 
dentro das normas e condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. São obrigações da Contratada: 

 
a) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste Edital e 
anexo(s) respectivo(s); 
 

b) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de 
referência, edital de licitação e anexos respectivos; 

c) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos; 

d) Acondicionar o material/produto constante do Anexo I-A deste Instrumento, 
obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de 
fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora. 

e) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações exigidas pelo 
Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais 
competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

f) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das seguintes 
informações: 

f.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade 

f.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

f.3) registro no Ministério da Saúde 

f.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

 
g) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 
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h) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico 
indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 

 
i) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 
 
j) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade 
exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos 
da contratação; 
 
k) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
l) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
m) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; e 

 
n) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito 
público. 

 
22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 
22.1.     - Exigimos que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I 
a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG.      
 
23 – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO  
 
23.1.  A gestão do contrato, bem como sua fiscalização serão exercidos por servidores 
da Seção de Almoxarifado. 

23.2.  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. 

24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

24.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
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validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

24.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

24.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.7.  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. 

24.8. 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. 

24.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.10. 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. 
 
24.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Descrição do item; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
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24.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, xx de xxx de 2021. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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          ANEXO I 

          TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO – Aquisição de gêneros alimentícios (339030.07) para atender às 

Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no 

exercício de 2021, conforme especificado no ANEXO ÚNICO 0943401.  

    1.1. A aquisição deve ocorrer mediante aquisição imediata, por item, em regime de 

aquisição por preço praticado e está prevista no PAC 2021 - SEALMOX, 

SEI 0874741, 

    1.2. A aquisição destina-se a atender as necessidades de fornecimento dos gêneros 

alimentícios até o final do exercício, justificando assim a escolha da estratégia 

de aquisição em regime de preço praticado, aliada ao fato de terem sido fracassadas as 

duas tentativas anteriores para registro de preços. Há de se considerar ainda os atuais 

níveis de estoque do material, cujos quantitativos comportam apenas o atendimento à 

demanda por pouco mais de 1 (um) mês, com risco de se incorrer em falta do item no 

estoque para suprir a demanda no exercício atual.    

        

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

     2.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o 

termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos. 

     2.2 – Substituir às suas expensas 

as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 15 dias corridos. 

     2.3 – Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, 

obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha 

de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da 

empresa fornecedora. 

       2.3.1 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código 

de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais 

competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente. 

       2.3.2 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as 

seguintes informações: 

               2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação 

e vencimento ou período de validade 

               2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 
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               2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde 

               2.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 

     2.6 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 

expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. 

     2.7 – Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 

eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

     2.8 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

  

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

     3.1 - A entrega será de 30 dias corridos, improrrogáveis, contados do recebimento 

da Nota de Empenho encaminhada por e–mail; 

     3.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, 

situada à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 

57046–000, no horário das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 7h30 

às 13h30 às sextas–feiras. 

  

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 2 (dois) dias úteis após o 

recebimento provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido 

definitivamente e encaminhado para pagamento. 

  

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita à aplicação de 

multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 

    5.1 -

 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, 

limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, 

poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa 

constante no item 5.4, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

    5.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, 

caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada 

a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada 

inexecução parcial do contrato; 

    5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial 

da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
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superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 

injustificado estabelecido no item 5.2; 

    5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 

8.666/1993. 

As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma 

isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato 

celebrado. 

  

6. - DO PAGAMENTO 

     6.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito 

em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) 

fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL. 

     6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

     6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

     6.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 

fiscais determinados pela legislação tributária. 

     6.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 

documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 

     6.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 

encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 

do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX/100)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 
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TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

  

7. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO  

     7.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização, serão exercidos por 

servidores da Seção de Almoxarifado. 

     7.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor 

designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para adoção das demais medidas 

necessárias 

  

8. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam 

constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, e 

que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da IN 

Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG 

  

 

 
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de Seção, em 

13/09/2021, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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         ANEXO I-A 

 DESCRIÇÃO DO ITEM 

ITEM Material Total  UNIDADE 

01 

CAFÉ TORRADO MOÍDO, do tipo superior, de 

1ª linha, empacotado a vácuo em embalagens de 

alumínio prensadas, pacote com 250 g. Pureza 

comprovada através de “Certificado de Autorização 

ao uso do selo de pureza ABIC”, comprovado no 

site da ABIC. A qualidade deve ser comprovada 

pelo Certificado no PQC - Programa de Qualidade 

do Café, da ABIC, em plena validade, ou Laudo de 

avaliação do café, emitido por laboratório 

especializado, com nota de Qualidade Global 

mínima de 6,0 pontos na Escala Sensorial do 

Café; Normas técnicas em conformidade com 

a Resolução RDC 277/2005 ANVISA.  Validade 

mínima: 11 meses no ato da entrega (gravado em 

cada embalagem de 250g). 

2000 PACOTE 

02 

CAFÉ TORRADO EM GRÃO tipo Expresso, 

pureza comprovada através de “Certificado de 

Autorização ao uso do selo de pureza ABIC”, 

comprovado no site da ABIC. A comprovação de 

qualidade do produto demonstrada através de 

laudos emitidos por laboratórios credenciados pelo 

Ministério da Saúde e/ou Ministério da 

Agricultura. Embalagem valvulada ou à vácuo. 

Apresentação em pacotes de 1 Kg. Validade 

mínima: 05 meses no ato da entrega. 

60 PACOTE 

03 

CAFÉ DESCAFEINADO instantâneo, registro no 

Ministério da Saúde e/ou Ministério da Agricultura, 

com apresentação em embalagem com 50g. 

Validade mínima: 12 meses no ato da entrega.55 

40 PACOTE 

 

 
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de 

Seção, em 13/09/2021, às 14:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. 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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DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2021.
À AJ-DG,
Com minuta alterada para remunerar os itens do

edital a partir do item 19.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 22/09/2021, às 16:26, 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
0948308 e o código CRC 5067E560.

0004449-62.2021.6.02.8000 0948308v1

Despacho SLC 0948308         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 344



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 : 0004449-62.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : Conclusão. Análise. Minuta. Pregão Eletrônico.

 

Parecer nº 1153 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
De volta a esta Assessoria Jurídica os presentes

autos, após o aperfeiçoamento da instrução a cargo da Seção
de Licitações e Contratos, considerando os apontamentos
contidos no Parecer 1144/2021 (0948307).

 
A SLC, retificando o documento outrora

apresentado, anexou nova minuta conforme se observa no
evento SEI nº 0948307.

 
Desta feita, esta AJ-DG aprova, em face de sua

regularidade jurídica, a minuta 0948307 de edital de PREGÃO
ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme
descrito neste Edital e seu Anexo, objetivando à aquisição de
material de consumo - gêneros alimentícios (café), tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração do TRE/AL, por sua Seção de Almoxarifado,
conforme as especificações constantes no Termo de
Referência 0944621 e anexo único (0944697)

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 22/09/2021, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 22/09/2021, às 18:26, 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
0948412 e o código CRC CF1C8EC1.

0004449-62.2021.6.02.8000 0948412v2
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CONCLUSÃO

Maceió, 23 de setembro de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos eletrônicos, e especialmente os pronunciamentos
exarados pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral nos
Pareceres AJ-DG nºs 1144/2021 (0947882) e 1153/2021 (0948412),
aprovando a Minuta de Edital de Pregão (0948307), sanada a
diligência recomendada, submeto o feito à superior consideração de
Vossa Excelência para a necessária e competente deliberação, com
vistas a sugerir a abertura da fase externa do presente certame, na
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, objetivando à aquisição de material de consumo -
gêneros alimentícios (café), tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração do TRE/AL, por sua
Seção de Almoxarifado, conforme as especificações constantes no
Termo de Referência (0944621) e Anexo Único (0944697).

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 23/09/2021, às 17:39, 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
0949125 e o código CRC 1BE94E75.
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PROCESSO : 0004449-62.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão eletrônico. Aquisição. Gêneros Alimentícios.Café.

 

Decisão nº 2155 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI 0949125.

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
Pregão, na forma Eletrônica, do tipo menor preço por item,
objetivando a aquisição de material de consumo - gêneros
alimentícios (café), tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração, por sua Seção de Almoxarifado,
conforme as especificações constantes no termo de Referência
(0944621) e Anexo Único (0944697).

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento
SEI 0948307, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral
por meio dos Pareceres nº 1144/2021 (0947882) e nº
1153/2021(0944697), e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
24/09/2021, às 13:18, 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
0949575 e o código CRC 9801AE4C.
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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 setembro de 2021.
 
À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Considerando a determinação consignada na Decisão

2155, 0949575, encaminho os presentes autos para publicação do
instrumento convocatório da licitação.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 24/09/2021, às 17:51, 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
0949846 e o código CRC DFEEB114.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  5511//22002211  
  

PROCESSO Nº 0004449-62.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 19 de outubro de 2021 
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 POR ITEM, conforme 
descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando a aquisição de material de consumo – 
gêneros alimetícios, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de 
Administração deste Regional. 

 

   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, 
de 06 de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
com suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. 
Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 
2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, 
edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 
1- DO OBJETO 
 
1.1.  O presente Pregão tem por objeto a aquisição de material de consumo – 
 gêneros alimentícios para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, para 
manutenção de suas atividades no exercício de 2021, conforme especificado no ANEXO I-
A.  
 
2 – DO PRAZO DE ENTREGA  
 
2.1.  Os materiais deverão ser entregues no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
corridos, improrrogáveis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho 
encaminhada por correio eletrônico (e–mail). 
 
3 - DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1.  Poderão participar deste pregão exclusivamente Microempresa 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. 
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3.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

3.2. 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. 

3.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

1.1.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, 

na forma da legislação vigente; 

1.1.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

1.1.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

1.1.4. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

1.1.5.  que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em 

processo de dissolução ou liquidação; 

1.1.6. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos 

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, 

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, de acordo com o 

disposto no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça 

(com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

3.4.  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; 
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c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a 

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

d) que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

e) que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, 

na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

f) que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução 

Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009; 

g) que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho 

degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no 

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h) que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 

ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 

8.213, de 24 de julho de 1991. 

3.5.  A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará 

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
4 – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1.  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. 

4.2.  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. 

4.3.  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. 

 

4.4.  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. 
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4.5.  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. 

4.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação 

 
5 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 

 

5.1.  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.  

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação 

exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha. 

5.3. 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. 

5.4. 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. 

5.5.  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.  

5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir 

a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

5.7. 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. 

5.8. 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. 

 
6 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

6.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no 

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 
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a) Valor total do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I-A;  

6.2.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a 

Contratada. 

6.3. 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. 

6.4. 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. 

6.5.  O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 

contar da data de sua apresentação.  

6.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações 

públicas. 

6.6.1. 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. 

7. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES.  
 

7.1.  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de 

sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

7.2. 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.  

7.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 

7.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, 

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

7.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento 

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
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7.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o 

Pregoeiro e os licitantes. 

7.5. 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.  

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item ofertado. 
 

7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

7.7.  O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

7.8.  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.  

7.9.  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. 

7.10.  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. 

 

7.11. 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. 

7.11.1. 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. 

7.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema 

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

7.12.1. 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 
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lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 

encerramento deste prazo. 

7.13. 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. 

7.14. 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; 

7.14.1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em 

campo próprio do sistema. 

7.15.  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.  

7.16.  Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em 

tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  

7.17. 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.  

7.18. 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.  

7.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

7.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua 

proposta. 

7.21. 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. 

7.22.  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: 

7.22.1. no país; 

7.22.2. por empresas brasileiras;  

7.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 
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7.22.4. 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. 

 

7.23. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema 

eletrônico dentre as propostas empatadas.  

7.24. 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. 

7.24.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser 

acompanhada pelos demais licitantes. 

7.24.2. 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.  

7.25.  Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e 

julgamento da proposta. 

 

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

8.1.  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. 

8.2. 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.  

8.3.  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. 

8.3.1. O preço máximo fixado para os itens estão na tabela abaixo, e de modo algum, 
vinculam a decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços 
inferiores. 

Edital do PE nº 51/2021 (0952009)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 356



                                                

                          PODER JUDICIÁRIO 
       TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

 

 

 

 

 

Item Quantitativo 
Valores médios 

Unitário Total 

1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO 2.000 R$ 9,24 
R$ 

18.480,00 

2 CAFÉ TORRADO EM GRÃO 60 
R$ 

41,83 

R$ 

2.509,80 

3 CAFÉ DESCAFEINADO 40 R$ 7,67 
R$ 

306,80 

 

8.3.2.  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. 

8.4.  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. 

 

8.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a 

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

8.6.  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.  

8.6.1. 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.  

8.7.  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, 
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número da conta-corrente e praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o 
modelo de planilha para contratação sugerido no ANEXO II. 

8.8. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro 

examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de 

classificação. 

8.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

8.10. 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. 

8.11.  Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará 

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

9 – DA HABILITAÇÃO. 
 

9.1. 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: 

9.1.1. SICAF; 

9.1.2. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União 

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/). 

9.2.  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. 

9.2.1. 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. 

9.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, 

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

9.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

9.3.  Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante 

inabilitado, por falta de condição de participação. 
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9.4.  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. 

9.5.  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. 

9.5.1. 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; 

9.5.2. 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. 

9.5.3. 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. 

9.6. 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. 

9.7.  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. 

 

9.8.  Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

9.9.  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. 

 

9.9.1. 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. 
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9.10.  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: 

9.10.1. 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; 

9.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

9.10.2. 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 
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negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 

aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

e) prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 

com o objeto contratual;  

f)  prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

g) caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados 

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da 

Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da 

lei;  

9.10.2.1. 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. 

9.10.2.2. 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. 

9.10.2.3.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 no cadastro de contribuinte municipal e (b) da apresentação do 

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

9.10.2.4. 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. 

 

9.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

 

9.10.2.6. 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. 
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9.10.2.7. 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.  

9.10.2.8. 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. 

9.10.2.9. 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. 

9.10.2.10. 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. 

9.10.2.11. 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. 

9.11.  Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o 

licitante será declarado vencedor. 

10 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

10.1.  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 item ofertado; 

d) conter o preço unitário e total do item ofertado. 
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10.2.  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. 

10.3.  Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, 

modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

10.4.  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). 

10.4.1. 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. 

10.5.  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. 

 

10.6.  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. 

 

10.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os 

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

11 - DOS RECURSOS. 
 

11.1.  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. 

11.2. 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. 

11.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas 

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

11.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de 

recorrer importará a decadência desse direito. 

11.2.3. 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 
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começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada 

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

11.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

11.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

12 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

12.1.  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.  

12.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

12.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, 

ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

12.2.2. 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. 

13 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

13.1.  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. 

13.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a 

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 
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14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 24.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados 

da data de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a 

realização do certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada 

para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-

al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois 

dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios 

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7. 1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional 

e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração.. 

15 – DA CONTRATAÇÃO 
 
15.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas 
mediante Nota de Empenho, na qual constarão todas as especificações do objeto, valor, 
prazos de entrega em conformidade com este edital.  
 
15.2. Antes da Emissão 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.  
 
15.3. Se a licitante vencedora não fizer a comprovação referida no item 
15.2 ou recusar-se a receber a Nota de Empenho, será convocada outra licitante para 
celebrar o contrato, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem 
prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 
 
16 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
16.1. A entrega dos materiais deverá ocorrer no prazo máximo de 30 
(trinta) dias corridos, a partir do recebimento da Nota de Empenho, encaminhada por 
correio eletrônico (e-mail), na Seção de Almoxarifado deste Regional, situado na Avenida 
Menino Marcelo, 7200-D – Serraria, Maceió-AL, Tel: (82) 3328-1947, no horário das 08 às 
18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 7h30 às 13h30 às sextas–feiras. 
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16.2. O material será recebido: 

 
a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e no termo de referência; 

 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
16.3. O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as 
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 

 
16.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento 
provisório do objeto, será de 02 (dois) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o 
termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
16.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário 
próprio. 
 
16.6. O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos 
vícios aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção 
ao consumidor. 
 
16.7. O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital 
terá seu recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias 
corridos, substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas 
previstas na Seção 17. 
 
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 entregar a documentação exigida no edital; 

II - apresentar documentação falsa; 

III - causar o atraso na execução do objeto; 

IV - não mantiver a proposta; 

V - falhar na execução do contrato; 

VI - fraudar a execução do contrato; 

VII - comportar-se de modo inidôneo; 
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VIII - declarar informações falsas; e 

IX - cometer fraude fiscal. 

17.2.  Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

 
17.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e 
contratar com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado 
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 de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos 
casos a seguir: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º 
dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), 
recaindo sobre este(s) a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da 
rescisão unilateral da avença; 
 
b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles 
assim configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso 
injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 
 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor 
do(s) item(ns) entregue(s) em caso de  inexecução parcial da obrigação assumida, 
assim considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto 
na alínea “a” acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 
injustificado estabelecido na alínea “b” acima; 
 
d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 
 

17.4.1.  Poderão ser aplicadas a penalidade de suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo 
não superior a 02 (dois) anos; e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 
com a Administração Pública. 

 
17.5.         As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando 
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor 
total do contrato celebrado. 

17.6.         As sanções previstas neste edital poderão ser impostas cumulativamente 
com as demais. 
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17.7.         A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias 
do caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa; 
 
17.8. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
17.9.          O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 
 
17.10.  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 reais e comprovados. 

 
17.11.  O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados 
para a entrega, 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.  

 
17.12.  Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da 
Lei nº 8.666/1993. 

 
17.13.  Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante os arts. 
86, §3º e 87, §1º, da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por 
cento) ao mês. 

 
17.14.  O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta ao licitante contratado. 

 
17.14.1. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 

17.15.  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. 

 
17.15.1.  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 da Justiça Eleitoral de Alagoas. 

 
17.16.  Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/1993 e 10.520/2002,     
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aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 
 
17.17.  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 mediante ordem bancária de crédito em 
conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), 
devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL. 
 
18.2. Poderão ser descontados do pagamento 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 em conformidade com a legislação 
tributária vigente. 
 
18.5. Se a empresa for optante do SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção conforme a legislação de regência. 
 
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 2021, 
alocados no Programa de Trabalho - Gestão do Processo Eleitoral; PTRES n° 167674 
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(Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa n° 339030 
(Material de Consumo). 

 
20 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
20.1. São obrigações do Contratante: 
 

a) Proporcionar todas as facilidades para que a empresa possa cumprir suas obrigações 
dentro das normas e condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas pelo fornecedor, fixando prazo para substituição dos bens; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
21- DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
21.1. São obrigações da Contratada: 

 
a) Executar o contrato em absoluta conformidade com as disposições deste Edital e 
anexo(s) respectivo(s); 
 

b) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo de 
referência, edital de licitação e anexos respectivos; 

c) Substituir, às suas expensas, as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 15 (quinze) dias corridos; 

d) Acondicionar o material/produto constante do Anexo I-A deste Instrumento, 
obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de 
fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora. 

e) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações exigidas pelo 
Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais 
competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

f) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das seguintes 
informações: 

f.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade 

f.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

f.3) registro no Ministério da Saúde 

f.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

 
g) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 
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h) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço eletrônico 
indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 

 
i) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 
 
j) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de idoneidade 
exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável à natureza dos 
da contratação; 
 
k) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 
 
l) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, nos termos do art. 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993; 
 
m) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; e 

 
n) Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de direito 
público. 

 
22 – DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

 
22.1.     - Exigimos que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I 
a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG.      
 
23 – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO  
 
23.1.  A gestão do contrato, bem como sua fiscalização serão exercidos por servidores 
da Seção de Almoxarifado. 

23.2.  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. 

24 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

24.1.  Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

24.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão 

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

24.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar 

erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
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validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 

todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

24.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à 

contratação. 

24.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 

interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da 

contratação.  

24.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de 

suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 

custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

24.7.  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. 

24.8. 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. 

24.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos 

ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
24.10. 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. 
 
24.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
24.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
 
24.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 24.11, no caso de ser retirado 
em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, 
gratuitamente. 
 
24.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO I-A - Descrição do item; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
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24.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió – Seção Judiciária do 
Estado de Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta 
licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente. 
 

Maceió/AL, 30 de setembro de 2021. 
 
 

Ingrid Pereira de Lima Araujo 
Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
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          ANEXO I 

          TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO – Aquisição de gêneros alimentícios (339030.07) para atender às 

Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no 

exercício de 2021, conforme especificado no ANEXO I-A 0943401.  

    1.1. A aquisição deve ocorrer mediante aquisição imediata, por item, em regime de 

aquisição por preço praticado e está prevista no PAC 2021 - SEALMOX, 

SEI 0874741, 

    1.2. A aquisição destina-se a atender as necessidades de fornecimento dos gêneros 

alimentícios até o final do exercício, justificando assim a escolha da estratégia 

de aquisição em regime de preço praticado, aliada ao fato de terem sido fracassadas as 

duas tentativas anteriores para registro de preços. Há de se considerar ainda os atuais 

níveis de estoque do material, cujos quantitativos comportam apenas o atendimento à 

demanda por pouco mais de 1 (um) mês, com risco de se incorrer em falta do item no 

estoque para suprir a demanda no exercício atual.    

        

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

     2.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o 

termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos. 

     2.2 – Substituir às suas expensas 

as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 15 dias corridos. 

     2.3 – Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, 

obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha 

de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da 

empresa fornecedora. 

       2.3.1 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código 

de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais 

competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente. 

       2.3.2 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as 

seguintes informações: 

               2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação 

e vencimento ou período de validade 

               2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 
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               2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde 

               2.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 

     2.6 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 

expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. 

     2.7 – Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 

eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

     2.8 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

  

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

     3.1 - A entrega será de 30 dias corridos, improrrogáveis, contados do recebimento 

da Nota de Empenho encaminhada por e–mail; 

     3.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, 

situada à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 

57046–000, no horário das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 7h30 

às 13h30 às sextas–feiras. 

  

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 2 (dois) dias úteis após o 

recebimento provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido 

definitivamente e encaminhado para pagamento. 

  

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita à aplicação de 

multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 

    5.1 -

 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, 

limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, 

poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa 

constante no item 5.4, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

    5.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, 

caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada 

a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada 

inexecução parcial do contrato; 

    5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial 

da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
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superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 

injustificado estabelecido no item 5.2; 

    5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 

8.666/1993. 

As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma 

isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato 

celebrado. 

  

6. - DO PAGAMENTO 

     6.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito 

em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) 

fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL. 

     6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

     6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

     6.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 

fiscais determinados pela legislação tributária. 

     6.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 

documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 

     6.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 

encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 

do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, 

mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX/100)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 
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TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

  

7. DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO  

     7.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização, serão exercidos por 

servidores da Seção de Almoxarifado. 

     7.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor 

designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 

Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para adoção das demais medidas 

necessárias 

  

8. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam 

constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, e 

que estejam em conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da IN 

Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 - MPOG 

  

 

 
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de Seção, em 

13/09/2021, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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         ANEXO I-A 

 DESCRIÇÃO DO ITEM 

ITEM Material Total  UNIDADE 

01 

CAFÉ TORRADO MOÍDO, do tipo superior, de 

1ª linha, empacotado a vácuo em embalagens de 

alumínio prensadas, pacote com 250 g. Pureza 

comprovada através de “Certificado de Autorização 

ao uso do selo de pureza ABIC”, comprovado no 

site da ABIC. A qualidade deve ser comprovada 

pelo Certificado no PQC - Programa de Qualidade 

do Café, da ABIC, em plena validade, ou Laudo de 

avaliação do café, emitido por laboratório 

especializado, com nota de Qualidade Global 

mínima de 6,0 pontos na Escala Sensorial do 

Café; Normas técnicas em conformidade com 

a Resolução RDC 277/2005 ANVISA.  Validade 

mínima: 11 meses no ato da entrega (gravado em 

cada embalagem de 250g). 

2000 PACOTE 

02 

CAFÉ TORRADO EM GRÃO tipo Expresso, 

pureza comprovada através de “Certificado de 

Autorização ao uso do selo de pureza ABIC”, 

comprovado no site da ABIC. A comprovação de 

qualidade do produto demonstrada através de 

laudos emitidos por laboratórios credenciados pelo 

Ministério da Saúde e/ou Ministério da 

Agricultura. Embalagem valvulada ou à vácuo. 

Apresentação em pacotes de 1 Kg. Validade 

mínima: 05 meses no ato da entrega. 

60 PACOTE 

03 

CAFÉ DESCAFEINADO instantâneo, registro no 

Ministério da Saúde e/ou Ministério da Agricultura, 

com apresentação em embalagem com 50g. 

Validade mínima: 12 meses no ato da entrega.55 

40 PACOTE 

 

 
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de 

Seção, em 13/09/2021, às 14:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 

Dados da Empresa: 
Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  
 

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  
Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. 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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Nº 187, sexta-feira, 1 de outubro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2021 - UASG 90029

Nº Processo: 0291125-67.2021. Objeto: Aquisição de veículos automotores para
complementação da frota do Tribunal Regional Federal da 3ª Região e da Justiça Federal de
Primeiro Grau em São Paulo.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 01/10/2021 das 08h00 às
17h59. Endereço: Av. Paulista, 1842 - Torre Norte, 11º Andar, Conj. 118, Bela Vista - São
Paulo/SP ou https://www.gov.br/compras/edital/90029-5-00042-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 01/10/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 18/10/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

ISMAEL ANTONIO DE PAULA
Pregoeiro

(SIASGnet - 30/09/2021) 90029-20901-2021NE000100

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 145/2021

Espécie: Acordo de Cooperação Técnica nº 145/2021. CONVENENTES: TRIBUNAL R EG I O N A L
FEDERAL DA 4ª REGIÃO e TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. OBJETO: Cessão
do direito de uso do SEI, Sistema Eletrônico de Informações, criado pelo TRF4, para o
CESSIONÁRIO, para utilização em base única. BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei
8.666/93. VIGÊNCIA: 01/10/2021 a 01/10/2026 . P.A. 0010180-21.2019.4.04.8000.
ASSINATURA: Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, em 28/09/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2021 - UASG 90030

Nº Processo: 0007622-08.2021.4. Objeto: Aquisição de material bibliográfico nacional..
Total de Itens Licitados: 1. Edital: 01/10/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio
Francisco Caruso da Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
https://www.gov.br/compras/edital/90030-5-00017-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 01/10/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 18/10/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

MARCO ANTONIO ACOSTA PINTO
Diretor da Divisão de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 30/09/2021) 90030-00001-2021NE500106

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 2°Aditivo ao Contrato n°01/2021. Contratante:TRF5ªR. Contratada: CLARO S/A.
CNPJ: 40.432.544/0001-47. PAV n°0007980-36.2021. 4.05.7000-TRF5ªR. Objeto: Promover
acréscimo ao Contrato, com fundamento nos arts. 58, inc. I, e 65, incs. I, alíneas a e b, e
II, e § 1º, da Lei 8.666/1993, e nas cláusulas nona, subitem 9.2.4, e décima quinta do
instrumento contratual. Acréscimo referente ao incremento no pacote de dados de
internet de 40 GB(quarenta gigabytes) para 80 GB(oitenta gigabytes), nas 15 linhas
funcionais-Valor total de R$ 49.725,00 (quarenta e nove mil, setecentos e vinte e cinco
reais). Recursos Orçamentários: PTRES n°168455; ED n°339039.58. Vigência: a partir da
data de sua assinatura até o termo final do Contrato. Assinatura: 27/09/2021. Assinam:
Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Secretaria Administrativa-TRF5ªR e Geraldo José de
Vasconcelos Vilar e Thiago Cezar Lopes Fernandes, ambos representantes da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 10/2021; Proc. SEI nº 0000790-45.2021.6.02.8000; PE nº 28/2021; Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019
e Decreto nº 7.892/2013, com alterações; Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses,
contados da publicação do extrato no DOU; Assinatura: 30/09/2021; Objeto: Registro de
Preços de serviço de Fibra Apagada para permitir a interconexão entre o TRE/AL e o Fórum
Eleitoral de Maceió, site de contingência do Regional, conforme Termo de Referência;
Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, unidade, quantidade, valor unitário, valor total,
respectivamente (consultar o PE nº 28/2021, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência -
Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); BSB TIC SOLUÇÕES LTDA, CNPJ nº
04.202.019/0001-71, Item 01, mês, 01, R$ 2.800,00, R$ 33.600,00; Item 01, unidade, 01, R$
0,00 R$ 0,00.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2017; Processo SEI nº 0005176-
21.2021.6.02.8000; Fund. Legal: art. 57, II, e no art. 65, § 8º da Lei nº 8.666/93 e
alterações e nas Cláusulas Quinta e Dez do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL,
CNPJ/MF nº 06.015.041/0001-38 e a empresa TELEFÔNICA BRASIL S.A, CNPJ nº
02.558.157/0001-62; Objeto: a) prorrogação da vigência do Contrato nº 15/2017 por 12
(doze) meses; b) o reajuste do valor dos serviços no percentual de 7,82%, de acordo com
o aceite da empresa. Valor total R$ 10.585,24. Assinatura: 30/09/2021.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: TerceiroTermo Aditivo ao Contrato nº 35/2018; Processo SEI nº 0005617-
02.2021.6.02.8000; Fund. Legal: artigo 57, II, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores,
combinado com a Cláusula Onze do Contrato; Partes: União, através do TRE/AL e a
empresa J M L TEIXEIRA - ME, CNPJ sob o n° 09.294.917/0001-10; Objeto: prorrogação da
vigência do Contrato, que tem por objeto a locação de máquinas de café expresso, por 12
(doze) meses; Valor mensal: R$ 990,00; Valor total: R$ 11.880,00; Assinatura:
30/09/2021.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0004449-62.2021. Objeto: Aquisição de material de consumo - gêneros
alimentícios para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de
suas atividades no exercício de 2021, conforme especificado no ANEXO I-A do Edital.. Total
de Itens Licitados: 3. Edital: 01/10/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00051-
2021. Entrega das Propostas: a partir de 01/10/2021 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 19/10/2021 às 14h00 no site
www.gov.br/compras.

ANDREA DE ALBUQUERQUE CESAR
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 30/09/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 14289/2019 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 10/2021. Objeto:
Contrato de prestação de serviços técnicos periódicos de manutenção preditiva, preventiva
e de serviços técnicos de operação e manutenção corretiva de climatização, com posto de
trabalho residente, bem como remanejamento, readequação e instalação de componentes
de sistemas de ar condicionado, composto por equipamentos de condicionamento de ar,
com fornecimento e aplicação de peças e insumos, assim como das diversas instalações do
sistema de climatização. CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
CONTRATADA: ELETROCONTROLE ENGENHARIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. CNPJ:
00.899.223.0001-32. Modalidade de Licitação: Edital de Pregão n. 02/2021. Fundamentação
Legal: Com disposto na Lei n.10.520, de 17/07/2002, e alterações posteriores, e na Lei n.
8.666, de 21/06/93 e alterações posteriores. Dotação Orçamentária:
02.122.0033.20GP.0013 - Julgamentos de Causas e Gestão da Administração na Justiça
Eleitoral, e em anos eleitorais e quando necessário, a conta do Programa de Trabalho
02.061.0570.4269.0001 - Pleitos Eleitorais. Prazo de Vigência: 24 (vinte e quatro) meses, a
contar da data da data de publicação de seu extrato no Diário Oficial da União. Do Preço
e da Forma de Pagamento: pela execução do presente contrato o CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor anual estimado de R$ 215.675,15 (duzentos e quinze mil, seiscentos
e setenta e cinco reais e quinze centavos). Data da Assinatura: 21/09/2021. Assinam:
Desembargador WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo Contratante, e o Senhor. EDNILSON
DIVINO VILARINHO, pela Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

Processo: 3607/2020 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 11/2021. Objeto:
Locação de imóvel para abrigar o cartório da 60ª zona eleitoral no município de
Alvarães/AM. LOCATÁRIO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. LOCADOR:
BRAZILMO LIMA PEREIRA. CPF: 475.003.952-72. Modalidade de Licitação: Dispensa.
Fundamentação Legal: Com fulcro no Art. 24, inciso X, da Lei n. 8.666, de 21/06/93 e
alterações posteriores a ser aplicada subsidiariamente. Dotação Orçamentária:
02.122.0033.20GP.0013 - Julgamentos de Causas e Gestão da Administração na Justiça
Eleitoral, e elemento de Despesa 33.90.36. Prazo de Vigência: 12 (doze) meses, a contar da
data de entrega do imóvel, após sua reforma e serviços de adequação, aceitos pelo
proprietário, realizados no prazo de 90 (noventa) dias para a conclusão, e publicado no
Diário oficial da União. Do Preço: o preço mensal do presente contrato é de R$ 2.500,00
(dois mil, e quinhentos reais). Data da Assinatura: 17/09/2021. Assinam: Desembargador
WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo Contratante, e o Senhor. BRAZILMO LIMA PEREIRA ,
pela Contratada.

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Processo: PAD 8508/2021 - TRE/AM. Espécie: Termo de Credenciamento n. 21/2021.
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade, Lei n. 8.666/93, em especial no caput do art. 25,
bem como nos termos do Plano de Assistência à Saúde do Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas (TRE+Saúde). Credenciante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
Credenciada: D'ALMEIDA, GONTIJO E RANGEL SERVIÇOS DE SAÚDE ASSOCIADOS SS LT DA
(CONSULCLIN). CNPJ 17.039.411/0001-93. Do Objeto: Prestação de serviços de consultas
médicas, nas especialidades de fonoaudiologia, nutrição e psicologia. Dotação
Orçamentária: Programa de Trabalho 02.301.0033.2004.0001 - Elemento de Despesa
33.90.39. Prazo de Vigência: 60 (sessenta) meses, a contar da data de publicação no D.O.U.
Data da Assinatura: 21/09/2021. Assinam: Desembargador WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO
pelo Credenciante, e o Senhor JOÃO PEDRO D'ALMEIDA NETO, pela Credenciada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2021 - UASG 70007

Nº Processo: 73342021. Objeto: Aquisição de appliance Gateway E1/SIP (VoIP) compatível
com Asterisk, com 4 portas E1 e garantia de 60 meses, conforme especificações do Termo
de Referência... Total de Itens Licitados: 1. Edital: 01/10/2021 das 08h00 às 12h00 e das
13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo, 21, Centro - Fortaleza/CE ou
https://www.gov.br/compras/edital/70007-5-00053-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 01/10/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/10/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO NOGUEIRA
Pregoeira

(SIASGnet - 30/09/2021) 70007-00001-2021NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 56/2021 - UASG 70007

Nº Processo: 5769/2021. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de
serviços de consultoria especializada para elaboração de plano de implantação Building
Information Modelling - BIM.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 01/10/2021 das 08h00
às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo, 21, Centro -
Fortaleza/CE ou https://www.gov.br/compras/edital/70007-5-00056-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 01/10/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 14/10/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ALINY GUERRA VALE
Equipe de Apoio

(SIASGnet - 29/09/2021) 70007-00001-2021NE000001
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de outubro de 2021.
À CPREG,
Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR, Chefe
de Seção Substituta, em 01/10/2021, às 10:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0952812 e o código CRC 47349247.

0004449-62.2021.6.02.8000 0952812v1
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MACHADO ARMARINHOS LTDA. – EPP 

ROD. AL 115, Nº 2.502 - GRACILIANO RAMOS – PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL 

CEP 57.604-595                 TELEFONE: (82) 3357-2076 / 3421-2733 

CNPJ: 24.174.062/0001-88                 INSC. EST.: 24.600.916-0 

 

 

AO 

PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

 

Assunto: Pregão Eletrônico nº 51/2021. 

  

 

Prezados Senhores, 

 

 

Após examinarmos todas as cláusulas e condições estipuladas no edital em 

referência, apresentamos nossa proposta nos termos consignados no mencionado ato 

convocatório e seus anexos, com os quais concordamos plenamente. 

 

Nossa proposta é válida por 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de 

abertura do certame. Informamos que estão inclusos nos preços ofertados todos os custos 

e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de 

administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros 

necessários ao cumprimento integral do objeto e seus Anexos, sendo de nossa inteira 

responsabilidade, ainda, os que ventura venham a ser omitidos na proposta ou 

incorretamente cotados. 

 

O prazo de entrega dos produtos é de até 30 (trinta) dias corridos, contados do 

recebimento da Nota de Empenho, que será encaminhada por e-mail. Atendemos a todas 

as exigências do Edital.                                      

 

 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

Item Especificação Unid. Quant. Valor 

Unitário 

Valor  

Total 

01 CAFÉ TORRADO MOÍDO, do 

tipo superior, de 1ª linha, 

empacotado a vácuo em 

embalagens de alumínio 

prensadas, pacote com 250 g. 

Pureza comprovada através de 

“Certificado de Autorização ao 

uso do selo de pureza ABIC”, 

comprovado no site da ABIC. A 

qualidade deve ser comprovada 

pelo Certificado no PQC - 

Programa de Qualidade do Café, 

da ABIC, em plena validade, ou 

Pacote 2.000 7,68 15.360,00 
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MACHADO ARMARINHOS LTDA. – EPP 

ROD. AL 115, Nº 2.502 - GRACILIANO RAMOS – PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL 

CEP 57.604-595                 TELEFONE: (82) 3357-2076 / 3421-2733 

CNPJ: 24.174.062/0001-88                 INSC. EST.: 24.600.916-0 

 

 

 

INFORMAÇÕES DA FIRMA PROPONENTE: 

 

Razão Social: Machado Armarinhos Ltda. – EPP 

CNPJ: 24.174.062/0001-88 

Endereço: Rod. AL 115, nº 2.502 - Graciliano Ramos - Palmeira dos Índios/AL 

Telefone: (82) 3357 -2076 / 3421-2733 

Dados bancários: Banco do Brasil – AG. 0136-8 – C/C 5800-9 

 

Responsável: Ivson Machado de Arruda 

R.G.: 384.120 SSP/AL 

CPF: 640.493.884-72 

E-mail: machadoarmarinhos@hotmail.com 

 

 

Palmeira dos Índios/AL, 19 de outubro de 2021. 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Machado Armarinhos Ltda. - EPP 

Ivson Machado de Arruda 

Sócio-gerente 

 

 

 

 

Laudo de avaliação do café, 

emitido por laboratório 

especializado, com nota de 

Qualidade Global mínima de 6,0 

pontos na Escala Sensorial do 

Café; Normas técnicas em 

conformidade com a Resolução 

RDC 277/2005 ANVISA. 

Validade mínima: 11 meses no ato 

da entrega (gravado em cada 

embalagem de 250g). 

Marca: Blend 53 Superior 

(Fabricante: São Braz). 

V. unitário (sete reais, sessenta e 

oito centavos) 

V. total (quinze mil, trezentos e 

sessenta reais) 
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DPS Gonçalves Ind. e Com. de Alimentos Ltda | CNPJ: 64.106.552/0001-61 
Av. José Furcin, 158 – Jd. Santa Rosa – Bariri – SP - CEP 17.250-000 

Telefones: (14) 3662-8725 – (16) 98115-9815 - www.cafefraterno.com.br 
Email: cafefraterno.adm@gmail.com ou diego.dpsgoncalves@gmail.com 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2021 
PROCESSO Nº 0004449-62.2021.6.02.8000 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Item Descrição Quant. Und. 
Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

02 

CAFÉ TORRADO EM GRÃO tipo Expresso, pureza comprovada através de “Certificado de Autorização 
ao uso do selo de pureza ABIC”, comprovado no site da ABIC. A comprovação de qualidade do 
produto demonstrada através de laudos emitidos por laboratórios credenciados pelo Ministério da 
Saúde e/ou Ministério da Agricultura. Embalagem valvulada ou à vácuo. Apresentação em pacotes 
de 1 Kg. Validade mínima: 05 meses no ato da entrega. 
MARCA: FRATERNO GRÃO GOURMET 
Fabricante: DPS Gonçalves Ind. Com. De Alimentos LTDA 

60 Pacote 
1kg 

R$ 
41,83 

R$ 
2.509,80 

VALOR TOTAL: R$ 2.509,80 (dois mil quinhentos e nove reais e oitenta centavos) 
- Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 
- Prazo de entrega: 30 (trinta) dias corridos, improrrogáveis, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho 
encaminhada por correio eletrônico (e–mail). O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Avenida 
Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-
feiras e das 7h30 às 13h30 às sextas–feiras. 
 
RAZÃO SOCIAL: DPS GONÇALVES IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA 
CNPJ: 64.106.552/0001-61 Nº INSCRIÇÃO ESTADUAL: 201.057.090.111 
ENDEREÇO: AV. JOSÉ FURCIN, 158, JD. SANTA ROSA, BARIRI-SP, CEP 17.250-000 
TELEFONE: (14) 3662-8725 E-MAIL: cafefraterno.adm@gmail.com 
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil 001 – Ag. 0198-8 – Conta 101005-0 
 

Bariri (SP), 19 de Outubro de 2021 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2021.
Senhora Chefe da SEALMOX,
 
Solicito a análise técnica das propostas abaixo:
 
ITEM 01 - EMPRESA MACHADO ARMARINHOS

(0961954)
ITEM 02 - EMPRESA DPS GONÇALVES

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
(0961984, 0961990, 0961991 e 0961992).

 
Informo, que a sessão eletrônica continua em

andamento.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 19/10/2021, 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
0962014 e o código CRC 6AEAB142.

0004449-62.2021.6.02.8000 0962014v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2021.
 
 
Senhor Pregoeiro,
 
Da análise técnica das propostas abaixo:
 
 

 

ITEM 01 - EMPRESA MACHADO ARMARINHOS
(0961954)

 
O licitante oferta "CAFÉ TORRADO MOÍDO, do tipo

superior, de 1ª linha, empacotado a vácuo em embalagens de
alumínio prensadas, pacote com 250 g. Pureza comprovada através
de “Certificado de Autorização ao uso do selo de pureza ABIC”,
comprovado no site da ABIC. A qualidade deve ser comprovada pelo
Certificado no PQC - Programa de Qualidade do Café, da ABIC, em
plena validade, Laudo de avaliação do café, emitido por laboratório
especializado, com nota de Qualidade Global mínima de 6,0 pontos na
Escala Sensorial do Café; Normas técnicas em conformidade com a
Resolução RDC 277/2005 ANVISA. Validade mínima: 11 meses no ato
da entrega (gravado em cada embalagem de 250g). Marca: Blend 53
Superior (Fabricante: São Braz)".

 
Em consulta ao site da ABIC, verificamos que o café

ofertado tem certificação no PQC de qualidade TRADICIONAL e não
SUPERIOR, conforme exigimos. Vide abaixo, dados extraídos do site
da ABIC, para o café ofertado:
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SAO BRAZ S_A IND. E
COM. DE ALIMENTOS S.A PB BLEND

53
BLEND 53
TRADICIONAL Pouch TM Tradicional

SAO BRAZ
S_A IND. E
COM. DE
ALIMENTOS
S.A (PB);

                           
Não foi encontrado nenhuma outra informação para o

café BLEND 53.
 
Destarte, esta unidade conclui que o produto ofertado

NÃO ATENDE às especificações do Edital.
 
--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------
 
 
 
 
ITEM 02 - EMPRESA DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
(0961984, 0961990, 0961991 e 0961992).

 
 
O licitante oferta "CAFÉ TORRADO EM GRÃO tipo

Expresso, pureza comprovada através de “Certificado de Autorização
ao uso do selo de pureza ABIC”, comprovado no site da ABIC. A
comprovação de qualidade do produto demonstrada através de
laudos emitidos por laboratórios credenciados pelo Ministério da
Saúde e/ou Ministério da Agricultura. Embalagem valvulada ou à
vácuo. Apresentação em pacotes de 1 Kg. Validade mínima: 05 meses
no ato da entrega. MARCA: FRATERNO GRÃO GOURMET
Fabricante: DPS Gonçalves Ind. Com. De Alimentos LTDA".

 
Em consulta ao site da ABIC, verificamos que o café

ofertado tem certificação no PQC de qualidade TRADICIONAL e não
SUPERIOR, conforme exigimos. Vide abaixo, dados extraídos do site
da ABIC, para o café ofertado:

 

DPS GONCALVES IND. E FRATERNO
DPS
GONCALVES
IND. E COM.
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COM. DE ALIMENTOS
LTDA.

SP FRATERNO GRAO
GOURMET

Pouch GR Gourmet IND. E COM.
DE
ALIMENTOS
LTDA. (SP);

 
Destarte, esta unidade conclui que o produto ofertado

ATENDE às especificações do Edital.
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO CARLOS LIMA CAVALCANTE,
Técnico Judiciário, em 19/10/2021, às 17:06, 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
0962020 e o código CRC 0DB2FE25.

0004449-62.2021.6.02.8000 0962020v1
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 S VASCONCELOS ROSAS 
ASA EMPREENDIMENTOS ME 

 
Endereço: Rua Carlos Alberto Novaes, nro 1 A – Serraria – Maceió/AL – CEP: 57045-775 

CNPJ: 40.457.662/0001-00 I.E: 243.850001-8 
Telefone: (82)99658-4748    Email: empreendimentosasa1@gmail.com 

 
 

À  
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
PROPOSTA ELETRONICA: 512021 

 
A proposta comercial encontra-se em cumprimento ao Edital e seus anexos. 
 
 

 
TOTAL: R$210,00 (DUZENTOS E DEZ REAIS) 
 
Condições gerais: 
Prazo de validade: 90 dias contados a partir da sua emissão; 
Prazo de fornecimento: conforme Edital; 
Declaramos que, estão incluídos neste Proposta de Preços além da exequibilidade dos valores, 
as despesas com todos os impostos, prêmios de seguro, taxas, inclusive de administração, 
emolumentos, transporte, ou quaisquer despesas operacionais, todos os encargos trabalhistas, 
sociais, previdenciários, fiscais e comerciais, despesas e obrigações financeiras de qualquer 
natureza, frete, carga e descarga, enfim, todos os componentes de custo necessários à perfeita 
execução do objeto do edital; 
Concordamos com todas as clausulas do Termo de Referencia e seus anexos; 
O pagamento advindo do objeto da Ata de Registro de Preços será proveniente dos recursos 
do(s) órgão(s) participante(s) e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da 
apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação; 
DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as 
penas da lei, que toda documentação anexad ao sistema são autênticas. 
 
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL 001 – AG: 4287-0 C/C: 34176-2 
 
Maceió/AL, 19 DE OUTUBRO DE 2021. 
 
 
 
 
 
ASA EMPREENDIMENTOS ME 
SAMYRA VASCONCELOS ROSAS 
Sócio diretor, comerciante, residente e domiciliado na Rua carlos alberto de novaes n 1 a – 
serraria – Maceió/AL. 
CPF: 121.239.924-29 RG: 3824161-7 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V.UNIT V.TOTAL MARCA 
03 CAFÉ DESCAFEINADO UND 40 R$5,25 R$210,00 MARATA 

SAMYRA 
VASCONCELOS 
ROSAS:12123992429

Assinado de forma digital por 
SAMYRA VASCONCELOS 
ROSAS:12123992429 
Dados: 2021.10.19 16:34:30 
-03'00'
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2021.
Senhora Chefe da SEALMOX,
 
Solicito a análise técnica da proposta da empresa S

VASCONCELOS ROSAS - item 03 (0962118).
 
Informo, que a sessão eletrônica continua em andamento.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 19/10/2021, às 16:52, 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
0962122 e o código CRC CDE75798.

0004449-62.2021.6.02.8000 0962122v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2021.
 
 
 
Senhor Pregoeiro,
 
Da análise técnica da proposta da empresa S

VASCONCELOS ROSAS - item 03 (0962118), temos que:
 
A empresa oferta o CAFÉ DESCAFEÍNADO MARATÁ.
 
O Edital especifica o item

como CAFÉ DESCAFEINADO instantâneo, registro no Ministério da
Saúde e/ou Ministério da Agricultura, com apresentação em
embalagem com 50g. Validade mínima: 12 meses no ato da entrega.

 
Verificamos que existe o CAFÉ DESCAFEINADO

MARATÁ - TORRADO E MOÍDO. E ainda o CAFÉ DESCAFEINADO
MARATÁ - INSTANTÂNEO.

 
Necessário portanto que sejam realizados ajustes na

especificação do tipo do item ofertado. E ainda ressaltar o período de
validade do mesmo na proposta.

 
Atenciosamente,
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Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO CARLOS LIMA CAVALCANTE,
Técnico Judiciário, em 19/10/2021, às 17:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0962157 e o código CRC D0FB2F89.

0004449-62.2021.6.02.8000 0962157v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2021.
 
 
Senhor Pregoeiro, 
 
Solicito que desconsidere o teor do Despacho

SEALMOX (0962020) quanto ao item 2 e considere o que
descrito abaixo:

 
ITEM 02 - EMPRESA DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
(0961984, 0961990, 0961991 e 0961992).

 
 
O licitante oferta "CAFÉ TORRADO EM GRÃO tipo

Expresso, pureza comprovada através de “Certificado de Autorização
ao uso do selo de pureza ABIC”, comprovado no site da ABIC. A
comprovação de qualidade do produto demonstrada através de
laudos emitidos por laboratórios credenciados pelo Ministério da
Saúde e/ou Ministério da Agricultura. Embalagem valvulada ou à
vácuo. Apresentação em pacotes de 1 Kg. Validade mínima: 05 meses
no ato da entrega. MARCA: FRATERNO GRÃO GOURMET
Fabricante: DPS Gonçalves Ind. Com. De Alimentos LTDA".

 
Em consulta ao site da ABIC, verificamos que o

café ofertado tem certificação no PQC de
qualidade GOURMET. Vide abaixo, dados extraídos do site da
ABIC, para o café ofertado:

 

DPS
GONCALVES
IND. E COM.
DE
ALIMENTOS
LTDA.

SP FRATERNO FRATERNO
GRAO GOURMET Pouch GR Gourmet

DPS
GONCALVES
IND. E COM.
DE
ALIMENTOS
LTDA. (SP);

 
Destarte, esta unidade conclui que o produto

ofertado ATENDE às especificações do Edital.
 

 

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO CARLOS LIMA CAVALCANTE,
Técnico Judiciário, em 19/10/2021, às 17:31, 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
0962185 e o código CRC A379DB6C.

0004449-62.2021.6.02.8000 0962185v1
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Mensagens da Sessão Pública

Pregoeiro fala:
(19/10/2021 17:38:40)

Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - Sr(a) Licitante, irei encaminhar a sua observação à unidade
requisitante.

Fornecedor fala:
(19/10/2021 17:35:54)

Muito atenciosamente,

Fornecedor fala:
(19/10/2021 17:35:43)

Por todo o exposto, pedimos que retrocedam à decisão que nos desclassificou.

Fornecedor fala:
(19/10/2021 17:35:08)

Aproveitamos, inclusive, esta oportunidade, para informar o contato do gerente geral da São Braz,
que pode confirmar que o café Blend 53 também é produzido no tipo SUPERIOR, Jander Santos (82
3327-7256 ou 99121-2417).

Fornecedor fala:
(19/10/2021 17:32:15)

Provavelmente, o site do fabricante pode estar incompleto. Conforme PQC que podemos anexar,
além disso podemos apresentar também fotografias do produto.

Fornecedor fala:
(19/10/2021 17:29:49)

Com nossos cumprimentos, passamos a dispor acerca de nossa desclassificação para o item Café do
Pregão Eletrônico nº 51/2021.

Fornecedor fala:
(19/10/2021 17:29:08)

Boa tarde senhor pregoeiro.

Pregoeiro fala:
(19/10/2021 17:28:29)

Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - Sr(a) Licitante, V.Sª gostaria de efetuar algum esclarecimento
acerca do parecer técnico abaixo transcrito efetuado pela unidade requisitante?
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2021.
Senhora Chefe da SEALMOX,
 
Solicito a análise técnica das observações efetuadas no

chat da empresa MACHADO ARMARINHOS - item 01 (0962216).
 
Informo, que a sessão eletrônica continua em andamento.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 19/10/2021, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0962217 e o código CRC A9984420.

0004449-62.2021.6.02.8000 0962217v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de outubro de 2021.
 
 
Senhor Pregoeiro,
 
Da análise técnica da proposta para o item 01, conforme

se vê em despacho SEALMOX (0962020), apontamos o que segue:
 
 

ITEM 01 - EMPRESA MACHADO ARMARINHOS
(0961954)
 
O licitante oferta "CAFÉ TORRADO MOÍDO, do tipo
superior, de 1ª linha, empacotado a vácuo em
embalagens de alumínio prensadas, pacote com 250
g. Pureza comprovada através de “Certificado de
Autorização ao uso do selo de pureza ABIC”,
comprovado no site da ABIC. A qualidade deve ser
comprovada pelo Certificado no PQC - Programa de
Qualidade do Café, da ABIC, em plena validade,
Laudo de avaliação do café, emitido por laboratório
especializado, com nota de Qualidade Global mínima
de 6,0 pontos na Escala Sensorial do Café; Normas
técnicas em conformidade com a Resolução RDC
277/2005 ANVISA. Validade mínima: 11 meses no ato
da entrega (gravado em cada embalagem de 250g).
Marca: Blend 53 Superior (Fabricante: São Braz)".
 
Em consulta ao site da ABIC, verificamos que o café
ofertado tem certificação no PQC de
qualidade TRADICIONAL e não SUPERIOR, conforme
exigimos. Vide abaixo, dados extraídos do site da
ABIC, para o café ofertado:
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SAO BRAZ
S_A IND. E
COM. DE

ALIMENTOS
S.A

PB BLEND
53

BLEND 53
TRADICIONAL Pouch TM Tradicional

SAO BRAZ S_A
IND. E COM. DE
ALIMENTOS S.A

(PB);

                           
Não foi encontrado nenhuma outra informação para
o café BLEND 53.
 
 

Partindo, no entanto, das observações apontadas por essa
unidade, em despacho (0962217), solicitamos que seja diligenciado
junto ao licitante para que nos sejam apresentados fotos ou catálogo
do item, que contenha rótulo legível e o tipo de embalagem.

Ainda, que nos apresente a comprovação de certificação
no PQC, Programa de Qualidade do Café, da ABIC, para o tipo
SUPERIOR, para o item ofertado, que esteja em plena validade
e dentro das exigências do Edital, quais sejam: 

Pureza do item comprovada através de “Certificado
de Autorização ao uso do selo de pureza ABIC” pois não
conseguimos observar no site da ABIC.

Qualidade SUPERIOR comprovada pelo Certificado
no PQC - Programa de Qualidade do Café, da ABIC, em plena
validade, Laudo de avaliação do café, emitido por laboratório
especializado, com nota de Qualidade Global mínima de 6,0
pontos na Escala Sensorial do Café.

Anexo em evento SEI (0962309) o Regulamento Técnico
do Programa PQC, que também pode ser consultado no site da ABIC,
com destaque para o Art. 8.7, verbis:

8.7. A empresa certificada se obriga a apresentar ou
anexar o Certificado PQC nas licitações e
concorrências públicas, nos pedidos de confecção de
embalagens, nas autorizações para publicidade e
propaganda e nos demais casos em que seja exigida
a comprovação da concessão do uso do SELO PQC
ABIC.
 

Att.,
 

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO CARLOS LIMA CAVALCANTE,
Técnico Judiciário, em 20/10/2021, às 11:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
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REGULAMENTO TÉCNICO 
PROGRAMA DE QUALIDADE DO CAFÉ 

Código: REG.002 

Revisão: 47 

Data: 07/08/2020 

Pág.: 1/17 

 

Nome Aprovação 

Regulamento Técnico Programa de Qualidade do Café Comitê Permanente de Qualidade e Conselho de Administração 

 

1.  Condições gerais 
 
 
1.1 Este Regulamento tem por objetivo estabelecer normas e condições para obtenção e 

utilização do direito ao uso do SELO PQC ABIC, Tradicional, Extra Forte, Superior e Gourmet 
e do Selo do Perfil do Sabor das Características do Café ABIC (SELO PQC) e respectivo 
Certificado, privativo dos sócios da ABIC. 
 

1.2 A autorização para o uso do SELO PQC ABIC provém da adesão espontânea das associadas 
da ABIC, e destina-se a atestar a qualidade, pureza e confiabilidade do produto oferecido ao 
consumidor. 
 

1.3 Todos os dados gerados a partir do PQC ABIC são propriedade da ABIC, não podendo ser 
utilizados sem o acordo formal da ABIC. O SELO PQC ABIC também é de propriedade da 
ABIC, devendo ser usado estritamente dentro do escopo descrito neste regulamento. 

 
1.4 O SELO PQC ABIC atesta que a organização certificada está de acordo com as 

especificações definidas na Norma de Qualidade Recomendável e Boas Práticas de 
Fabricação de Cafés Torrados em Grão e Cafés Torrados e Moídos e Cafés Monodoses 
(chamada a partir deste ponto de norma de referência). 

 
1.5 A ABIC manterá sigilo e confidencialidade, independente do resultado, para as empresas em 

processo de obtenção do SELO PQC ABIC. 
 

1.6 A ABIC não é responsável pelos produtos que utilizam o SELO PQC ABIC, ficando à cargo da 
empresa detentora do SELO PQC ABIC responder por eventuais desconformidades de seus 
produtos perante o consumidor e/ou órgãos públicos. 

 
1.7 A empresa que adere ao Programa da Qualidade do Café ABIC se compromete a seguir as 

regras do regulamento técnico e da norma de referência, e tem consciência de que os 
documentos de referência do Programa poderão ser revisados e alterados a qualquer 
momento, e que as eventuais alterações que afetarem a empresa terão prazo de 
implementação definido caso a caso pelo CPQ – Comitê Permanente da Qualidade ABIC 

 
1.8 A ABIC, Certificadora, Coletora de Amostras ou Laboratórios não poderão ser 

responsabilizados pelo associado pela atuação conforme os termos deste regulamento, por 
motivos de relação indireta ao regulamento, como por exemplo, mas não se limitando, a 
qualquer tipo de representação, expectativa do associado com terceiros em relação à 
Certificação, inativação ou suspensão de produto, suspensão ou retirada do certificado da 
empresa, perdas de negócio pelo associado em decorrência dessa condição, incluindo 
perdas, danos e lucros cessantes, indenizações que o cliente venha a pagar a terceiros, 
geradas por fato do produto ou empresa certificada, enfim, são inimputáveis à ABIC, 
Certificadora, Coletora de Amostras e Laboratórios qualquer responsabilidade que não 
decorra de sua comprovada culpa, assim definida nos termos da lei relativamente às 
obrigações contratuais. 

 

2. Condições de admissão e visão geral do processo 
 
2.1. O interessado no uso do Selo PQC ABIC deve comprovar que: 

 
a) é dono, solicitante do registro, desde que este solicitante apresente busca de 
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anterioridade e esta não aponte outra marca com uso exclusivo, ou então 
concessionário da marca para a qual pleiteia o SELO PQC ABIC ou comprovar 
autorização (ou contrato) para industrialização de marca de terceiro. Para 
atendimento a este requisito, a empresa deverá apresentar à ABIC, sempre que 
desejar incluir um novo produto ou marca na Certificação, o registro ou protocolo 
de pedido de registro da marca no INPI. 
 

b) possui, em perfeita ordem, os documentos de constituição da empresa, estando 
assim, em condições de exercer normalmente sua atividade. 

 
2.2. Caso o interessado ainda não possua o registro definitivo da marca, o INPI não tenha se 

pronunciado de forma contrária à solicitação de registro da marca,  bem como não haja 
qualquer manifestação expressa de associado contra a referida marca, seja por similitude 
gráfica ou visual, o CPQ poderá, mediante protocolo do pedido de registro da marca no 
INPI, conceder a título precário o direito de uso do “SELO PQC ABIC”, podendo cassar o 
direito ao uso do “SELO” a qualquer momento 

 
a) Para a concessão do direito ao uso do “SELO DE QUALIDADE ABIC” nos termos do 
item ‘2.2’, a ABIC consultará seus associados que possuam marcas semelhantes àquela 
que se pleiteia o direito ao uso do Selo, para caso queiram, ofereçam impugnação 
fundamentada ao pedido de uso do Selo na marca apresentada pelo interessado. 

 
2.3. O interessado assegura aos executores do Programa, seja diretamente, seja por intermédio 

de auditores ou empresas credenciadas pela ABIC, o acesso às suas fábricas, 
estabelecimentos, documentos e registros pertinentes, para as verificações que se fizerem 
necessárias ao fiel cumprimento deste regulamento. 

 
2.4. Nos casos de terceirização, somente poderá industrializar o café de empresa associada 

outra empresa que também pertença ao quadro de Associados da ABIC.  
 

a) Entende-se por terceirização a torra, moagem e o empacotamento de marca de café 
de uma indústria por outra, sendo que a comercialização do produto é feita pela 
indústria proprietária da marca. 

 
b) Cessão total ou parcial de marca é ceder os direitos de uso do registro no INPI de 

uma marca determinada totalmente ou resguardando para a empresa cedente os 
direitos de também industrializá-la. Nesta operação, a torra, a moagem, o 
empacotamento e também a comercialização do café ficam a cargo da indústria 
cessionária, e não da cedente. 

 
2.5. No caso de cessão total ou parcial de marca não é obrigatório a associação da empresa 

cedente. 
 

2.6. A licença de fabricação equivale à industrialização por encomenda de empresa que, embora 
não seja indústria é detentora de marca(s), e comercializa café torrado e moído. 
 

2.7. A permissão de uso do SELO PQC ABIC será concedida à empresa Licenciadora (empresa 
proprietária / detentora da marca) ainda que não seja indústria, que deverá ser associada à 
ABIC, porém todas as instalações licenciadas (empresa responsável pela industrialização) 
que produzem a(s) marca(s) da Licenciadora deverão ser auditadas, para que seja 
concedido o direito ao uso do SELO PQC ABIC. 
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2.8. O interessado deverá assinar documento que reproduzirá as presentes normas, assumindo 
os direitos e obrigações inerentes ao Programa, e pagar as contribuições que forem fixadas 
pela ABIC. É condição para que o interessado possa aderir ao Programa que esteja em 
situação de adimplência em relação à ABIC. 

 
2.9. O interessado que tenha utilizado o SELO PQC ABIC sem autorização ou com falsidade, 

somente poderá apresentar novo pedido de adesão após 12 meses do término do processo 
administrativo. 

 
2.10. O direito ao uso do SELO PQC ABIC será concedido para o(s) produto(s) participante(s) 

do Programa e é opcional, ficando a empresa, entretanto, obrigada a informar em quais 
produtos utilizará tal identificação, bem como deverá enquadrar o(s) produto(s) nas regras 
deste regulamento. 

 
2.11. As partes envolvidas no processo de certificação são as seguintes: 

 
a) Empresa: organização produtora de café. 

 

b) ABIC: Associação Brasileira da Indústria de Café, por seu departamento de Qualidade 
que será responsável por gerenciar todo o processo de concessão do SELO PQC ABIC, 
mantendo sigilo sobre a identidade das empresas na fase de certificação e garantindo a 
isenção da ABIC no processo. 

 
c) Certificadora: organismo certificador credenciado pela ABIC para realizar auditorias do 

PQC. 
 

d) Coletora de Amostras: empresa especializada na coleta de amostras no mercado, 
contratada pela ABIC.  
 

e) Laboratório: empresa especializada na realização de testes e ensaios no produto, 
credenciada pela ABIC, que atestará o nível de qualidade das amostras de produtos das 
empresas. 

 
f) CPQ – Comitê Permanente da Qualidade: comitê do qual fazem parte membros da ABIC, 

e que possui dentre outras atribuições o “controle permanente do ‘SELO DE PUREZA 
ABIC”, do Programa de Qualidade do Café – PQC e demais programas, na forma do 
Regulamento. 

 
g) Conselho de Administração: instância superior e definitiva em relação ao parecer do CPQ 

– Comitê Permanente da Qualidade, no aspecto da qualidade do café, e para assuntos 
relativos ao Programa de Qualidade do Café – PQC. 
 

 

3. Abertura de processo de Certificação PQC ABIC   
 
3.1. Além dos documentos citados em 2.1, a empresa interessada na adesão ao PQC deverá 

fornecer as seguintes informações à ABIC: 
 

a) Nome e razão social da empresa, endereço (sede, fábrica, filiais e depósitos), números 
de registros (CNPJ, Inscrição Estadual, etc.), além de outros dados que julgar 
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pertinentes;  

b)  Produtos para os quais solicita o SELO PQC ABIC, perfeitamente identificados por 
marca e pela Ficha Técnica devidamente preenchida; 

 Observação: cafés de marca idêntica, mas comercializados em embalagens diferentes 
são considerados produtos diferentes no PQC, exigindo certificação individual. 
Exemplo: café marca ‘Cafezinho’, comercializado em embalagem almofada e vácuo: o 
PQC considerará dois produtos diferentes, e ambos deverão passar por processo de 
análise.  

 

c)  Comprovação da propriedade de todas as marcas que comercializará, ou da licença 
para fabricação, ou do contrato de cessão total ou parcial de uso de marca ou 
instrumento que o substitua, quando ocorrer a industrialização de marca de terceiro;  

 
3.2. Quando o pedido for de empresa cujos produtos já tenham registrado previamente alguma 

não-conformidade em relação as Normas e Regulamentos dos Programas de Certificação 
ABIC, a ABIC poderá estabelecer exigência de monitoramento prévio da empresa por 
período de seis a doze meses, antes da concessão do SELO PQC ABIC, bem como poderá 
recomendar ao interessado que adote medidas de adequação, podendo voltar com novo 
pedido de adesão, após decorrido o prazo mínimo de 180 dias, respondendo o interessado 
por eventuais despesas, a critério da ABIC, em caso do indeferimento final do pedido. 
 

3.3. Com o resultado positivo de conformidade de pelo menos um produto na análise de 
Certificação e após aceitar as condições estipuladas por esse regulamento, a empresa 
receberá uma carta de Certificação e poderá ser considerada certificada no PQC, tendo um 
prazo de 12 meses para realização de uma auditoria de campo, contratada junto a 
qualquer Certificadora credenciada à ABIC. 

  

4. Processo Técnico – avaliação inicial do produto  
 
4.1. A avaliação inicial do produto terá como objetivo constatar a conformidade da qualidade da 

amostra em relação às especificações da norma de referência e aos requisitos definidos 
pela própria empresa na Ficha Técnica do Produto.  
 

4.2. As amostras devem ser enviadas pela empresa conforme orientações da ABIC. Em caso de 
a empresa desejar certificar cafés monodoses (entende-se como monodose saches, 
cápsulas ou outros sistemas de dose individual), deverá indicar marca e modelo da 
máquina recomendada para realização das análises.  Além disso, a empresa deverá indicar 
na ficha técnica se o produto deverá ser comparado com a referência “coada” ou 
“expresso”, além da categoria pretendida (superior ou gourmet). 

 
4.3. Todas as despesas com análise de café em cápsula deverão ser suportadas pela empresa 

associada solicitante. 
 

4.4. A amostra será enviada pela ABIC e/ou Coletora aos Laboratórios credenciados, que 
efetuarão os testes e reportarão os resultados à ABIC. 

 
4.5. Caso os resultados não se enquadrem nas especificações, estes serão tratados entre a 

ABIC e a empresa até que se chegue a uma decisão. Caso a decisão não seja consensada 
entre a ABIC e a empresa esta poderá enviar uma nova amostra para análise. 
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4.6. Caso os resultados da análise não estejam conforme em relação à Ficha Técnica, a 

empresa poderá solicitar alteração do enquadramento do produto de acordo com o 
resultado do Laboratório, ou poderá enviar nova amostra para análise, conforme previsão 
contida no parágrafo anterior. 

 
4.7. No 3º (terceiro) envio de amostra para análise e nos envios seguintes, todas as despesas 

com a nova análise será de responsabilidade da empresa solicitante. 
 

4.8. Caberá à empresa certificada o envio à ABIC de um laudo anual em atendimento às 
Resoluções RDC 07 de 2001 (micotoxina), RDC 14 de 2014 (matéria estranha) e RDC 277 
de 2005 (umidade). 

 

5. Processo Técnico – emissão do certificado e SELO PQC ABIC   
 
5.1. A ABIC centralizará as informações de todos os processos conduzidos pelas certificadoras, 

cabendo a ela a manutenção do sigilo sobre todo o processo de concessão do SELO PQC 
ABIC (a partir da fase de auditoria).  
 

5.2. As análises dos processos pelo CPQ – Comitê Permanente de Qualidade serão feitas de 
forma “cega” (empresas apresentadas de forma codificada), em reuniões periódicas. 

 
5.3. O resultado da avaliação da ABIC relativo aos processos de aprovação de certificação ou 

manutenção será disponibilizado no Portal do Torrefador, onde também será 
disponibilizado o Certificado e o SELO PQC ABIC. A ABIC comunicará à empresa sempre 
que houver a liberação de algum processo.   

 
5.4. A ABIC poderá analisar o histórico da empresa junto à entidade e junto à Sociedade, para 

verificar ocorrência de problemas com os Selos ABIC, ações judiciais a qualquer tempo, 
processos internos ou administrativos pendentes junto à ABIC ou instâncias de governo, 
postura ou ações em desacordo com uma conduta ética adequada aos associados da ABIC,  
além de outras situações. Caso seja detectada alguma pendência ou problema de conduta, 
o certificado da empresa ficará suspenso até nova análise ou até a interrupção da prática 
inadequada. Da decisão, caberá recurso para o CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, nos 
prazos e moldes previstos no regulamento do programa. 

 
5.5. O certificado de autorização ao uso do selo de qualidade estará disponível através do Portal 

do Torrefador e será validado automaticamente via QR Code. Caso o participante não 
realize as auditorias de campo exigidas, caso não obtenha as notas de qualidade exigidas 
pelo regulamento, ou caso haja qualquer outra infração junto à ABIC, mesmo que ainda 
em fase de processo administrativo, não haverá a renovação do documento até que a 
pendência detectada seja corrigida e/ou o processo administrativo encerrado, bem como 
em caso de inadimplência. 

 
5.6. Para produtos em embalagem sache ou monodoses onde parte da fabricação do produto 

seja feita em outra instalação, será necessária também a verificação dessa parte do 
processo através de auditoria na empresa terceira. Caso a empresa terceira apresente um 
certificado vigente de outro tipo de Certificação equivalente (podendo ser ISO9001, Boas 
Práticas ou Certificação Alimentar), a evidência será considerada suficiente para 
fechamento desta pendência. 
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5.7. Em caso de cafés em grão que são moídos na hora para venda ao consumidor, a empresa 
deve certificar obrigatoriamente o produto em Grão, podendo ou não certificar o produto 
torrado e moído, conforme condições abaixo: 

 
5.7.1. Se a empresa usar embalagem própria para o produto torrado e moído, contendo 

os dados da empresa, sua certificação será obrigatória. 
5.7.2. Caso a embalagem menor não possua identificação da empresa, não é 

obrigatória a certificação. 

 

6. Processo Técnico – avaliação de manutenção do produto  
 
6.1. As análises de manutenção terão como objetivo constatar a manutenção da conformidade 

da qualidade do produto vendido, em relação às especificações da Norma de Referência e 
aos requisitos da Ficha Técnica do Produto.  
 

6.2. Os produtos certificados serão coletados no mercado para análise de manutenção. Caso o 
produto certificado não esteja disponível no mercado, a empresa deverá informar à ABIC 
quando da sua comercialização. 

 

6.3. Em caso de produto fabricado e comercializado para solicitação especial ou processo 
licitatório de entidades, a empresa deverá enviar à ABIC, mensalmente, uma lista dos 
órgãos compradores do produto em licitações, além de uma autorização formal para coleta 
do produto na entidade que o utiliza, com o objetivo de cumprir as avaliações periódicas de 
manutenção do produto.  

 

6.4. Caso em um período de 15 (quinze) meses da data da certificação / manutenção a coletora 
não consiga encontrar um produto certificado no mercado ou em órgãos licitantes por 
motivos de produção paralisada ou omissão de informação de pontos de venda por parte 
da empresa, após contato pela ABIC, o produto terá seu Certificado cancelado e sua 
reativação dependerá de nova análise. 

 

6.5. Os produtos serão entregues aos Laboratórios para realização dos testes definidos na 
norma de referência. Os resultados serão reportados à ABIC. Os custos das análises de 
manutenção serão custeados da seguinte forma:  

 

a) até 3 (três) análises anuais: custos pagos totalmente pela ABIC; 

b) a partir da 4ª análise até a 6ª: 50% dos custos pago pela ABIC e 50% pago pela 
empresa (ABIC pagará o valor integral equivalente às três primeiras análises); 

c) a partir da 7ª análise: custos pagos totalmente pela empresa (ABIC pagará o valor 
integral equivalente às três primeiras análises e 50% equivalente às 4ª a 6ª análises). 

d) No caso de produtos monodose tipo cápsula, a empresa pagará 100% das análises de 
manutenção, não se aplicando a regra acima.   

e) A cobrança dos custos à empresa, quando aplicável, será feita no início de cada ano, 
através de um relatório demonstrativo contendo a quantidade total de testes realizados e 
identificação dos custos destinados à empresa.  
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6.6. Os resultados estarão disponíveis no Portal do Torrefador. A ABIC comunicará à empresa 
sempre que houver a liberação de algum processo. 

 

6.7. Em caso de primeira análise de manutenção abaixo da categoria, a ABIC solicitará uma  
amostra do mesmo lote ou não para nova análise. Mantida a desconformidade, a ABIC 
enviará um “Alerta” à empresa de que será intensificado o processo de análise de 
manutenção de seu produto. No caso de segunda análise de manutenção abaixo da 
categoria será instaurado processo administrativo em face da empresa. 

 

6.8. Nos casos de licitação, quando a ABIC se utilizar de uma amostra adquirida pelo órgão 
público para a análise de manutenção, os resultados serão reportados tanto para a 
indústria associada quanto para o órgão licitante. 

 

6.9. Após a concessão do SELO PQC ABIC, caberá à empresa informar à ABIC, sempre que 
solicitado, lista dos mercados atendidos pelas marcas que detêm o SELO PQC ABIC. 

 

7. Processo Técnico – auditorias na empresa  
 
7.1. Uma vez Certificada, a empresa deve realizar auditorias, a fim de verificar se os requisitos 

estão sendo mantidos e melhorados. O prazo para a realização da auditoria de manutenção 
de campo variará conforme descrito abaixo: 

7.1.1. A primeira auditoria de campo deve ser realizada até 12 meses após a concessão 
da Certificação. 

7.1.2. A segunda auditoria de campo deve ser realizada até 60 meses após a primeira 
auditoria de campo; e assim sucessivamente (sempre 60 meses após a última 
auditoria presencial). 

 
7.2. No intervalo entre as auditorias presenciais, a empresa deverá se submeter à auditoria 

documental, a ser realizada pela ABIC, em formato remoto (sem necessidade de 
comparecimento às instalações da empresa), em prazo até 24 meses após realização da 
auditoria de campo.  
 

7.3. As evidências a serem checadas nessa auditoria documental serão definidas pela ABIC, e 
comunicadas previamente à empresa para providências. O upload das evidências poderá 
ser feito por sistema informatizado da ABIC. 

 
7.4. Os prazos para envio das evidências e manutenção do Certificado também serão 

comunicados pela ABIC e/ou Certificadora. 
 

7.5. Caberá à empresa apresentar os certificados sanitários, alvará de funcionamento, licença 
ambiental e AVCB do corpo de bombeiros. Os documentos deverão ser apresentados nas 
auditorias documentais ou sempre que solicitado pela ABIC. 

 
7.6. É condição obrigatória o cumprimento dessas auditorias documentais para manutenção do 

Certificado PQC.  
 

7.7. A empresa certificada permitirá que a ABIC acompanhe as auditorias, sempre que 
solicitado. 
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7.8. Todas as despesas com a auditória serão de responsabilidade da(s) empresa(s). 
 

7.9. O CPQ poderá decidir pela diminuição dessa periodicidade de auditoria em casos 
específicos de empresas certificadas, com base em histórico de análises de produtos, 
denúncias de mercado, dentre outros.  

 
7.10. Um relatório da auditoria de campo deverá ser emitido e enviado à ABIC para cada 

auditoria em cada unidade de produção. 
 

7.11. O CPQ – Comitê Permanente da Qualidade poderá, a seu critério, solicitar auditorias 
extraordinárias, sem aviso prévio. Esta auditoria será solicitada diretamente à certificadora 
atual da empresa pelo CPQ – Comitê Permanente da Qualidade. 

 
7.12. Caso a equipe auditora encontre evidências de não conformidade em relação aos 

requisitos obrigatórios da norma de referência e os resultados das amostras de campo 
estejam de acordo, a empresa deverá corrigir as deficiências no prazo máximo de 90 dias 
corridos, mediante agendamento de nova visita de acompanhamento ou verificação da 
correção das não-conformidades por meio do envio de documentação à certificadora. Caso 
haja reincidência, a empresa poderá ter seu certificado suspenso, conforme decisão 
soberana do CPQ – Comitê Permanente da Qualidade. 

 
7.13. Caberá à empresa disponibilizar todas as informações solicitadas pela equipe auditora. 

 
7.14. Caso uma empresa não concorde com o parecer da equipe auditora (referente à 

auditoria nas instalações da empresa), poderá enviar uma documentação expondo os 
motivos da discordância no prazo máximo de 10 dias, contados a partir da entrega do 
relatório de auditoria. O caso será tratado pela ABIC, que poderá tomar uma decisão ou 
poderá encaminhar as informações para o CPQ – Comitê Permanente da Qualidade. Caso a 
ABIC tome alguma decisão sobre a qual a empresa mantenha sua discordância, o CPQ – 
Comitê Permanente da Qualidade poderá ser acionado.  

 

8. Uso do Selo PQC ABIC 
 

8.1. O uso do SELO PQC ABIC será autorizado sob as condições deste Regulamento e sempre 
em vista de Comportamento Ético, podendo o SELO PQC ABIC ser impresso nas 
embalagens dos produtos que atendam às especificações da norma de referência e que 
tenham passado pelo processo de certificação, desde que respeitadas as regras do manual 
de aplicação. 

 

8.2. Em caso de a empresa detentora da marca terceirizar a fabricação dos seus produtos, a 
ABIC enviará o Certificado de Produto e a carta confirmando a inclusão das marcas no 
Programa para a detentora da marca e também para a terceirizada (fabricante), 
detalhando no Certificado de Produto quem é a detentora da marca e quem é a 
responsável pela industrialização.   

 

8.3. O PQC proíbe o uso dos termos “Premium”, “Especial”, “Superior” nos cafés certificados nas 
categorias Extraforte/Tradicional e do termo “Gourmet” nos cafés certificados nas 
categorias Extraforte/Tradicional ou Superior. Eventuais exceções podem ser aprovadas 
pelo Comitê Permanente de Qualidade, com a devida formalização. 
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8.4. A logomarca que caracteriza o SELO PQC ABIC não pode, em hipótese alguma, ser utilizada 
como marca de produto, ou empregada, por quem quer que seja, na razão social ou de 
nome fantasia de empresa. 

 

8.5. A divulgação do SELO PQC ABIC pela empresa deve indicar os produtos alvo da 
Certificação, não podendo ser genérica. Somente será considerada adequada uma 
divulgação genérica caso a empresa detenha o SELO PQC ABIC para todas as suas marcas. 

 

8.6. Na utilização do SELO PQC ABIC, o usuário deve observar os princípios da concorrência 
honesta. O usuário deverá impedir qualquer uso ou declaração a respeito do SELO PQC, 
devendo seguir, obrigatoriamente, as regras do Manual de Aplicação do Selo, enviado pela 
ABIC às empresas com produtos Certificados. Neste Manual, entre outras informações, está 
definido que: 

 

a) O SELO ABIC pode ser usado isoladamente ou em conjunto com o SELO do Perfil do 
Sabor do Café ABIC. 

b) É permitida à empresa certificada a utilização do SELO genérico PQC ABIC (sem 
identificação da categoria) em todos os seus produtos certificados.  

c) Não é permitido à empresa que possui o direito ao uso do SELO PQC ABIC em qualquer 
categoria comercializar o mesmo produto certificado com SELO e sem SELO. Ou seja: 
decidida pela utilização do SELO num determinado produto certificado, todas as 
embalagens deste produto devem possuir o SELO, a fim de evitar dúvidas pelo 
consumidor. Caso transitoriamente esta situação ocorra, em função de estoques 
temporários de embalagens, a empresa deverá informar à ABIC a situação, indicando os 
locais ou regiões e o tempo previsto.  

d) O SELO PQC específico para monodoses cápsulas somente pode ser aplicado para 
produtos certificados como monodose cápsula. O SELO PQC para monodoses cápsulas 
não possui indicação de categoria (Gourmet, Superior, Tradicional ou Extraforte). Caso a 
empresa decida utilizar os termos Tradicional, Extraforte, Superior ou Gourmet na 
embalagem de monodoses, a Certificação somente será concedida caso o produto 
obtenha nota de qualidade global compatível com a respectiva categoria.  

 

8.7. A empresa certificada se obriga a apresentar ou anexar o Certificado PQC nas licitações e 
concorrências públicas, nos pedidos de confecção de embalagens, nas autorizações para 
publicidade e propaganda e nos demais casos em que seja exigida a comprovação da 
concessão do uso do SELO PQC ABIC. 

 

8.8. O uso do SELO PQC ABIC é restrito às organizações autorizadas, e o direito de uso deste 
não deve ser transferido para terceiros, substitutos ou outros, nem ser objeto de cessão ou 
aquisição. 

 

8.9. A autorização de uso do SELO PQC ABIC não poderá ser transferida ou concedida a 
terceiros, salvo continuação de uso por sucessão. Neste caso, a autorização deverá ser 
devidamente convalidada, o que ocorrerá por solicitação expressa da empresa. 

 

8.10. Vendida a marca, cessa para todos os efeitos a concessão de uso do SELO PQC ABIC, 
exceto se a empresa adquirente da marca for detentora de autorização do uso do SELO 
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PQC ABIC. Em ambos os casos, a transação deverá ser comunicada à ABIC. 
 

8.11. A empresa que industrializa marca por ou para terceiro deve requerer autorização para 
uso do SELO PQC ABIC para esta marca, pela qual será responsável durante o período 
desta operação, até a comunicação por escrito do encerramento do negócio. Esta 
autorização deve ser solicitada à ABIC para decisão. 

 

8.12. Suspensa ou cancelada a autorização do uso do SELO PQC ABIC, o participante se 
obriga a cessar, imediatamente, toda e qualquer publicidade que tenha relação com o PQC, 
retirando a mercadoria com tal identificação do mercado no prazo de 10 (dez) dias. No 
caso de perda do direito de utilizar o SELO PQC ABIC, ficando sujeita a penalidades 
previstas, no caso de não cumprimento, inclusive busca e apreensão.  

 

8.13. O fim da autorização poderá ser determinado pela ABIC, a qualquer tempo, nos casos 
previstos neste regulamento. 

 

8.14. O participante poderá cessar a utilização a qualquer tempo, mediante manifestação por 
escrito. 

 

8.15. A autorização para uso do SELO PQC ABIC será renovada periodicamente, 
independentemente de solicitação do interessado, através da sistemática de manutenção 
definida neste regulamento, desde que os requisitos para tanto estejam atendidos e que 
não haja processo administrativo contra a empresa em andamento. 

 

8.16. O SELO PQC ABIC só pode ser utilizado em embalagens de café fechadas no 
estabelecimento da empresa certificada e nos moinhos de balcão operados pelo mesmo, ou 
por suas controladas. É permitido o uso do SELO PQC para café vendido pelas cafeterias 
certificadas no Programa Círculo do Café de Qualidade (CCQ). 

 

8.17. A ABIC, proprietária do Programa da Qualidade do Café (PQC) e seus SELOS, somente  
fornecerá às empresas certificadas no PQC os laudos de conformidade de Produto ou 
laudos de café emitidos pelas certificadoras, coletora, laboratórios caso seja solicitado pela 
empresa. No caso de a empresa participante necessitar evidenciar para terceiros a 
permissão para utilização do Selo PQC ABIC em seus produtos, deverá emitir o Certificado 
no Portal do Torrefador. Este Certificado é evidência oficial e suficiente para demonstrar a 
conformidade do Produto e da empresa participante com os critérios e regulamento do 
PQC.  

 

8.18. Em caso de cafés em grão que são moídos na hora para venda ao consumidor, o Selo 
do PQC pode constar nas embalagens do café em grão e na embalagem menor utilizada 
para embalar o café em grão ou moído na hora ao consumidor. Essa regra também vale 
para cafeterias certificadas no CCQ, devendo a empresa se atentar para o disposto nos 
itens 5.7.1 e 5.7.2 deste Regulamento. 
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9. Alterações de Escopo  
 

9.1. Após a concessão do SELO de Qualidade ABIC, Tradicional, Extra Forte, Superior e 
Gourmet e o SELO do Perfil do Sabor ABIC, caberá à Empresa informar à ABIC sobre 
alterações que sejam introduzidas nos produtos certificados, para que seja feita avaliação 
da necessidade de nova análise do produto.  

9.2. No caso de a empresa desejar excluir do Programa um produto já certificado, deverá 
comunicar formalmente à sua decisão para que o produto seja retirado da lista de marcas 
certificadas. Nesse caso a empresa terá um prazo de até 30 (trinta) dias para retirar do 
mercado todos os produtos com SELO PQC ABIC estampado nas embalagens.  

 

9.3. No caso de mudança de nome do produto, da marca ou da empresa, a empresa deverá 
comunicar formalmente à ABIC para providências de troca da documentação pertinente e 
mudança do Selo PQC ABIC, num prazo não superior a 30 dias. 

 

10. Infrações e Penalidades 
 

10.1. Serão consideradas infrações à autorização para uso do SELO PQC ABIC: 

  

a) Venda de produto fora dos padrões estabelecidos pela norma de referência;  

 

b) Venda de produto fora dos padrões estabelecidos na Ficha Técnica do Produto; 
 

c) Não atendimento aos requisitos obrigatórios de Boas Práticas no processo de 
fabricação contidos na norma de referência;  

 

d) Uso do Selo PQC ABIC em produtos não certificados;  
 

e) Veiculação de publicidade de produtos "selados" em desacordo com as normas 
estabelecidas neste regulamento;  

 

f) Transgressão das normas previstas no Estatuto, no Regimento Interno da ABIC, e 
nos Regulamentos dos Programas de Certificação ABIC, o que caracteriza falta de 
ética industrial; 

 

g) Prestação de falsas informações ou sua ausência (omissão);  
 

h) Inadimplência com os pagamentos à ABIC referentes aos custos das análises de 
manutenção, conforme item 5 deste Regulamento;  

 

i) Inadimplência com os pagamentos à ABIC. 
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10.2. São previstas as seguintes penalidades: 

 

a) Quanto ao atendimento dos padrões mínimos de qualidade do produto certificado: 

a.1) 2ª análise de manutenção abaixo da categoria: carta de orientação 

a.2) 3ª análise de manutenção abaixo da categoria: advertência ou readequação da 
categoria. 

a.3) Cafés certificados na categoria Tradicional/Extraforte, com indicação de 
readequação da  categoria: Cancelamento da Certificação do produto. 

 

b) Quanto à rotulagem do produto certificado: 

b.1) Apresentar diferença em relação ao Perfil de Sabor certificado: carta contendo um 
aviso à empresa que houve alteração no perfil de sabor e solicitação para que o produto 
volte às características originais que deram origem à Certificação ou alteração definitiva da 
Ficha Técnica. Se a empresa permanecer nas próximas manutenções com o Perfil de Sabor 
em desacordo com o a ficha Técnica Certificada, a ABIC poderá solicitar a readequação do 
seu produto. 

 

c) Quanto à Pureza do Produto: 

c.1) A decisão tomada pelo Comitê Permanente de Qualidade quanto ao Selo de Pureza 
será aplicada automaticamente para o Selo de Qualidade, no caso de suspensão ou 
cancelamento, para todos os produtos certificados.  

 

d) Quanto à auditoria: 

d.1) Caso a empresa receba não-conformidades em relação aos itens obrigatórios da 
norma de referência, esta terá o prazo máximo de 90 dias para corrigir as não-
conformidades. Caso não corrija dentro do prazo estipulado, o direito ao uso do Selo 
PQC ficará suspenso pelo prazo de 6 (seis) meses, ou até que exista a evidência de 
correção das não-conformidades, e o Certificado de seus produtos não será renovado, 
conforme item 5.5. Expirado o prazo de suspensão, e caso a empresa não apresente as 
evidências de correção, o caso será levado para à decisão do CPQ – Comitê 
Permanente da Qualidade.  

d.2) Caso a empresa não providencie a auditoria de manutenção in loco no prazo 
regulamentar: a empresa terá um prazo máximo de até mais 30 dias em relação à data 
de seu Atestado de Conformidade emitido pela Certificadora. Caso não realize a 
auditoria neste prazo, a empresa ficará suspensa pelo prazo de 6 (seis) meses, ou até 
que exista a evidência de realização efetiva da auditoria, e o Certificado de seus 
produtos não será renovado, conforme item 5.5. Expirado o prazo de suspensão, e caso 
a empresa não apresente as evidências de conclusão da auditoria, o caso será levado à 
decisão do CPQ – Comitê Permanente da Qualidade. 

d.3) Caso a empresa não providencie a auditoria de manutenção documental no 
intervalo entre as auditorias in loco: após contato pela ABIC, dentro do período de 
intervalo entre as auditorias in loco, a empresa terá 180 dias para finalização do envio 
das evidências solicitadas. Caso não finalize a auditoria documental neste prazo 
estipulado pela ABIC, a empresa ficará suspensa pelo prazo de 6 (seis) meses, ou até 
que exista a evidência de realização efetiva da auditoria, e o Certificado de seus 
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produtos não será renovado, conforme item 4.8. Expirado o prazo de suspensão, e caso 
a empresa não apresente as evidências de conclusão da auditoria, o caso será levado à 
decisão do CPQ – Comitê Permanente da Qualidade. 

 

e) Quanto ao uso do SELO PQC ABIC em produtos não certificados: 

e.1) Advertência com determinação imediata de suspensão do uso do Selo PQC ABIC 
nos produtos não certificados; 

e.2) Suspensão do direito ao uso do Selo PQC ABIC por 180 dias nos produtos 
Certificados; 

e.3) Cancelamento do direito de uso do SELO.  

 

f) Quanto à veiculação de publicidade de produtos "selados" em desacordo com as normas 
estabelecidas neste regulamento: 

f.1) Advertência com determinação imediata de suspensão do uso do Selo PQC ABIC 
nos produtos não certificados; 

f.2) Suspensão do direito ao uso do Selo PQC ABIC por 180 dias nos produtos 
Certificados; 

f.3) Cancelamento do direito de uso do SELO.  

 

g) Quanto a transgressão das normas previstas no Estatuto, no Regimento Interno da 
ABIC, e nos Regulamentos dos Programas de Certificação ABIC, o que caracteriza falta 
de ética industrial: 

g.1) Advertência com determinação imediata de suspensão do uso do Selo PQC ABIC 
nos produtos não certificados; 

g.2) Suspensão do direito ao uso do Selo PQC ABIC por 180 dias nos produtos 
Certificados; 

g.3) Cancelamento do direito de uso do SELO.  

 

h) Quanto a prestação de falsas informações ou sua ausência (omissão): 

h.1) Advertência com determinação imediata de suspensão do uso do Selo PQC ABIC 
nos produtos não certificados; 

h.2) Suspensão do direito ao uso do Selo PQC ABIC por 180 dias nos produtos 
Certificados; 

h.3) Cancelamento do direito de uso do SELO.  

 

i) Quanto à inadimplência com os pagamentos à ABIC: 

i.1)  A empresa que não efetuar os pagamentos conforme carta de cobrança enviada 
pela ABIC, terá o prazo máximo de 30 dias para sanar os débitos pendentes, contados 
a partir do envio de notificação formal pela ABIC sobre a falta de pagamento. Caso os 
pagamentos não sejam efetuados neste prazo a empresa será suspensa do Programa, 
e o uso do Selo não será permitido por motivos de suspensão da Certificação, até que 
exista a evidência de inexistência dos débitos pendentes. 
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10.3. Constituem circunstâncias agravantes: 
 

a. Reincidência; 
 

b. Uso indevido do Selo PQC ABIC durante o período de Suspensão/Cancelamento. 
 

 

10.4. Constitui circunstância atenuante a empresa que não apresentou qualquer das infrações 
previstas no item 9.1 deste Regulamento nos últimos 03 (três) anos. 

 

10.5. O Certificado de Participação no Programa da Qualidade do Café não será renovado no 
caso de haver processo administrativo por qualquer uma das infrações descritas no item 
10.1 deste Regulamento, sendo concedida, quando solicitada, declaração de que a 
empresa se encontra associada até a presente data. 

 

10.6. Em adição às disposições previstas em 10.2, podem ser adotados um ou mais dos 
seguintes critérios para empresas que venham a ter comportamento inadequado em 
relação ao Programa da Qualidade do Café ABIC: 

a) Carta de Orientação, à critério do CPQ – Comitê Permanente da Qualidade, que não 
retira a característica de primariedade e não está sujeita a recurso para o Conselho de 
Administração, nos casos em que o histórico de análises da empresa não contenha 
nenhuma ocorrência de problemas anteriores 

b) Obrigatoriedade de freqüência em um dos Cursos de Classificação e Degustação 
recomendados pela ABIC para os responsáveis pela industrialização na empresa 
penalizada. 

 

10.7. A aplicação das sanções previstas no item 10.2 alíneas ‘a.3’, ‘e.3’ , ‘f.3’, ‘g.3’ e ‘h3’, 
importará também na exclusão do participante do Quadro de Associados da ABIC. 

 

10.8. Na hipótese de ser suspenso ou cancelado o uso do "SELO DE PUREZA ABIC", o Comitê 
Permanente de Qualidade efetuará todas as verificações e medidas necessárias para 
assegurar a não continuidade indevida de sua utilização.  

 

10.9. Aplicada a pena de suspensão ou a de cancelamento do "SELO", o participante se obriga 
a cessar a sua utilização imediatamente, após ser notificado daquela decisão.  

 

10.10. As decisões relativas às penalidades e infrações ao PQC são tomadas pelo CPQ – Comitê 
Permanente da Qualidade, que fará a dosimetria da pena de acordo com as situações 
agravantes e atenuantes, bem como levando em consideração a repercussão da infração 
na sociedade e no meio empresarial do café. 

 

10.11. O CPQ – Comitê Permanente da Qualidade é soberana para tomada de decisões no 
processo de manutenção da Certificação das empresas associadas. A diretriz de análise do 
processo de manutenção é pautada pelo aspecto educativo do Programa junto aos 
associados, e em situações de extrema discrepância ou reincidência, o CPQ – Comitê 
Permanente da Qualidade poderá adotar como penalidades máximas para empresas que 
venham a ter resultados não-conformes no seu processo de manutenção. Todos os casos 
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em que se decida pela aplicação de penalidades que representem perda do direito de uso 
do Selo serão precedidos de processo administrativo formalmente instaurado, com ampla 
comunicação e direito de defesa dos associados. 

 

10.12. Para efeito deste regulamento, as infrações capituladas acima são consideradas a partir 
da data da concessão do Selo PQC ABIC.  

 

10.13. O uso indevido do Selo PQC ABIC, cuja utilização não esteja permitida por motivos de 
suspensão da empresa ou dos seus produtos, acarretará o agravamento de penalidades. 

 

10.14. As penalidades referentes à manutenção do produto serão aplicadas apenas ao produto 
e não á empresa. As demais penalidades serão aplicadas à empresa e poderão atingir, 
além do produto onde for detectada irregularidade, todos os outros por ela industrializados 
e que detenham a Certificação, inclusive terceirizadas, a critério do CPQ – Comitê 
Permanente da Qualidade.  

 

11. Do Processo Administrativo 
 

11.1. O CPQ – Comitê Permanente da Qualidade poderá instaurar Processo Administrativo 
para verificação da ocorrência de infrações ao Programa, a qualquer tempo, mediante 
constatação de irregularidades, denúncias, ou solicitação de qualquer dos membros da CPQ 
– Comitê Permanente da Qualidade. 

11.2. É assegurado ao participante do PQC o direito de defesa junto ao CPQ – Comitê 
Permanente da Qualidade ou Conselho de Administração, nos processos que forem 
instaurados relativos às infrações previstas neste regulamento. 

 

11.3. Para cada Defesa Administrativa haverá a incidência de Custas Processuais e taxa de 
custeio conforme tabela anual estabelecida pelo CPQ. 

 

11.4. O pagamento das custas processuais e taxas de custeio deverá ser feito no prazo de até 
10 (dez) dias após o recebimento da notificação do resultado do julgamento,mediante 
boleto que acompanha a notificação. O não pagamento no prazo, ocasionará o não 
recebimento do Recurso, bem como a não renovação do certificado.  

 

11.5. As custas processuais e taxas de custeio não são reembolsáveis, exceto no caso de 
arquivamento do processo. 

 

11.6. O CPQ poderá, a seu critério, baseado no histórico da empresa, isentar a cobrança das 
custas processuais e taxa de custeio. 

 

11.7.  A aplicação de sanções pelo CPQ – Comitê Permanente da Qualidade será precedida de 
notificação à parte interessada, que poderá apresentar a sua defesa e solicitar nova 
análise, se assim desejar, por correio eletrônico (e-mail), no prazo comum de 07 (sete) 
dias, contados da data do recebimento da notificação. 

Parágrafo Único: A não apresentação da defesa ou a sua intempestividade ocasionará a 
preclusão e a revelia quanto a matéria fática. 
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11.8. Decorrido o prazo referido no item anterior, se não houver manifestação da parte, esta 
perderá o direito à solicitação de nova análise do produto, presumindo-se como aceito o 
resultado das análises iniciais. 

 

11.9. A nova análise será agendada no prazo máximo de 20 dias, a contar do encerramento 
do prazo para a sua solicitação e poderá ser acompanhada pelo interessado, com 
assistente técnico ou preposto autorizado. 

11.10. A defesa deverá ser apresentada por escrito, por via eletrônica (e-mail), podendo ainda 
o interessado pleitear seus direitos pessoalmente em primeira instância, através de seus 
representantes legais ou procuradores. 

 

11.11. Cada defesa só poderá referir-se a um processo. 
 

11.12. Mesmo que uma empresa peça desligamento do quadro associativo durante processo 
administrativo, este será levado até o final, permanecendo o “status” dele resultante. 

 

11.13. Nos casos de processos por problemas de qualidade e por falta de pagamento, o 
andamento de um não impede o do outro. Todavia, os dois serão levados até final decisão, 
sendo as penalidades aplicadas cumulativamente. 

 

11.14. Das penalidades previstas no item 10.2. do Regulamento, será cabível um único Recurso 
ao Conselho de Administração. O prazo para o cumprimento de eventuais penalidades 
inicia-se com o recebimento da notificação da decisão.  

 

11.15. Juntamente com a apresentação do Recurso, o participante deverá comprovar o 
pagamento das custas processuais e taxas de custeio relativas ao processo em primeira 
instância, conforme tabela anual estabelecida pelo CPQ, custas e taxa estas não 
reembolsáveis e regidas pelas mesmas regras daquelas previstas para a Defesa em 
primeira instância.  

 

11.16. Também são aplicáveis custas processuais e taxa de custeio em relação ao Recurso da 
decisão do CPQ, que deverão ser recolhidas juntamente com a propositura do Recurso, 
aplicando-se as mesmas penalidades previstas para o caso de não pagamento. 

 

11.17. O recurso não produzirá efeito suspensivo da sanção e deverá ser apresentado, por 
escrito via eletrônica (e-mail) da ABIC, dentro de 07 (sete) dias da data do recebimento da 
notificação que deu ciência da decisão que se recorre. 
 
Parágrafo Único: Não são cabíveis outros recursos após a prolação do Acórdão. 

 

11.18. Qualquer dos membros CPQ – Comitê Permanente da Qualidade ou Conselho de 
Administração poderá dar-se por impedido, por motivo relevante de ordem geral ou íntima.  

 

11.19. O Presidente ou Vice-presidente de Qualidade e Certificações, em caso de julgamento 
onde houver sustentação oral em que seja revelada a identidade da empresa, poderá, 
mediante solicitação da empresa recorrente, determinar que haja abstenção de voto de 
determinado membro do CPQ – Comitê Permanente da Qualidade ou Conselho de 
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Administração, em razão de ser concorrente direto da empresa recorrente.  

Parágrafo Primeiro: Caberá à empresa recorrente em sua sustentação oral indicar 
justificadamente os membros que entenda serem seus concorrentes diretos e solicitar a 
determinação de abstenção de voto na forma do presente item, sob pena de preclusão 
e de se considerar aceito pela empresa o voto a ser proferido pelo membro no 
julgamento, independentemente do resultado, nada podendo alegar posteriormente. 

 
Parágrafo Segundo: Nos casos de empresas com atuação nacional (presente nas cinco 
regiões do País) serão considerados concorrentes diretos apenas as demais empresas 
que também tenham atuação nacional. 

 
11.20. Nos processos que envolvem assuntos de natureza individual de qualquer membro da 

ABIC ou CPQ – Comitê Permanente da Qualidade ou de empresa que represente, estará o 
mesmo impedido de suas funções desde o recebimento da notificação até o julgamento 
final em qualquer instância. 
 
 

12. Revisões e Alterações deste Documento  
 
12.1. O Qualquer proposta de alteração significativa deste regulamento será apresentada em 

sessão do CPQ – Comitê Permanente da Qualidade. A ABIC poderá alterar questões 
formais ou de melhor esclarecimento do regulamento ou ainda itens decididos em CPQ – 
Comitê Permanente da Qualidade para aprovação “ad referendum” do próprio CPQ – 
Comitê Permanente da Qualidade. 
 

12.2. O presente regulamento é o instrumento principal da autorização para o uso do Selo PQC 
ABIC, e é dele parte integrante e indivisível, devendo ser firmado pelos participantes, 
constituindo-se em documento de adesão, como comprovação de sua anuência a todos os 
seus dispositivos. Nada impede, porém, que sejam lavrados aditivos para casos 
específicos, que poderão conter condições especiais que venham a ser contratadas pela 
ABIC e pelo interessado. 

 
Parágrafo primeiro: A empresa participante do Programa de Qualidade do Café se 
compromete a seguir as regras deste Regulamento, disponível no website da ABIC 
(www.abic.com.br), e concorda expressa e tacitamente que o presente Regulamento 
seja revisado e alterado a qualquer tempo pelo Comitê Permanente de Qualidade. O 
associado será comunicado por e-mail da alteração, quando ocorrer, e ainda poderá 
consultar a versão atualizada no Website da ABIC. 
 
Parágrafo segundo: O Conselho de Administração poderá realizar alterações e sugerir 
mudanças ao Regulamento a qualquer tempo 

 
12.3. A ABIC e o participante contratam, desde logo, que o não cumprimento de ordem de 

cessação do uso do Selo PQC ABIC poderá dar origem à ação judicial, inclusive de perdas 
e danos contra o infrator. 
 

12.4. Os casos omissos deste regulamento serão resolvidos no âmbito do CPQ – Comitê 
Permanente da Qualidade da ABIC. 

 
Regulamento aprovado em: 07/08/2020. 
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 S VASCONCELOS ROSAS 
ASA EMPREENDIMENTOS ME 

 
Endereço: Rua Carlos Alberto Novaes, nro 1 A – Serraria – Maceió/AL – CEP: 57045-775 

CNPJ: 40.457.662/0001-00 I.E: 243.850001-8 
Telefone: (82)99658-4748    Email: empreendimentosasa1@gmail.com 

 
 

À  
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
PROPOSTA ELETRONICA: 512021 
 
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO 
 
ITEM 3 – CAFÉ DESCAFEINADO – SACHE 50G  
 
MARCA: MARATA 
 

 
 

 
Maceió/AL, 19 DE OUTUBRO DE 2021. 
 
 
 
 
 
ASA EMPREENDIMENTOS ME 
SAMYRA VASCONCELOS ROSAS 
Sócio diretor, comerciante, residente e domiciliado na Rua carlos alberto de novaes n 1 a – 
serraria – Maceió/AL. 
CPF: 121.239.924-29 RG: 3824161-7 

SAMYRA 
VASCONCELOS 
ROSAS:12123992429

Assinado de forma digital por 
SAMYRA VASCONCELOS 
ROSAS:12123992429 
Dados: 2021.10.19 19:19:25 
-03'00'
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2021.
Senhora Chefe da SEALMOX,
 
Encaminho a V.Sª a apresentação do produto

(0962620), referente ao item 03, conforme solicitado no
Despacho SEALMOX (0962157).

 
Informo, que a sessão eletrônica continua em

andamento.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 20/10/2021, 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
0962621 e o código CRC 0396CC3D.

0004449-62.2021.6.02.8000 0962621v1
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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 outubro de 2021.
Senhor Pregoeiro,
Após análise do catálogo referente ao item 03

0962620, informo que o produto ofertado atende às
especificações do Edital.

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO CARLOS LIMA CAVALCANTE,
Técnico Judiciário, em 20/10/2021, às 14:59, 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
0962644 e o código CRC CF5348B5.

0004449-62.2021.6.02.8000 0962644v1
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MACHADO ARMARINHOS LTDA – EPP 
ROD. AL 115, Nº 2.502 - GRACILIANO RAMOS – PALMEIRA DOS ÍNDIOS/AL 

CEP: 57.604-595                 FONE: (82) 3357-2076 / 3421-2733 
CNPJ: 24.174.062/0001-88                 INSC. EST.: 24.600.916-0 

machadoarmarinhos@hotmail.com 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2021.
Senhora Chefe da SEALMOX,
 
Encaminho a V.Sª a apresentação do Certificado e

folder (0962698), referente ao item 01, conforme solicitado no
Despacho SEALMOX (0962227).

 
Informo, que a sessão eletrônica continua em andamento.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 20/10/2021, às 15:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0962699 e o código CRC 0819E060.

0004449-62.2021.6.02.8000 0962699v1
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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 outubro de 2021.
 
 
Senhor Pregoeiro,
 
De nova análise técnica da proposta para o item 01, após

outras documentações apresentadas pelo licitante, temos o que
segue:

 
 
ITEM 01 - EMPRESA MACHADO ARMARINHOS,

proposta (0961954) e documentos (0962698). 
 
O licitante oferta "CAFÉ TORRADO MOÍDO, do tipo

superior, de 1ª linha, empacotado a vácuo em embalagens de
alumínio prensadas, pacote com 250 g. Pureza comprovada através
de “Certificado de Autorização ao uso do selo de pureza ABIC”,
comprovado no site da ABIC. A qualidade deve ser comprovada pelo
Certificado no PQC - Programa de Qualidade do Café, da ABIC, em
plena validade, Laudo de avaliação do café, emitido por laboratório
especializado, com nota de Qualidade Global mínima de 6,0 pontos na
Escala Sensorial do Café; Normas técnicas em conformidade com a
Resolução RDC 277/2005 ANVISA. Validade mínima: 11 meses no ato
da entrega (gravado em cada embalagem de 250g). Marca: Blend 53
Superior (Fabricante: São Braz)".

 
Em consulta ao site da ABIC, verificamos que o café

ofertado tem certificação no PQC de qualidade TRADICIONAL e não
SUPERIOR, conforme exigimos. Vide abaixo, dados extraídos do site
da ABIC, para o café ofertado:

 

SAO
BRAZ S_A IND.
E COM. DE
ALIMENTOS
S.A

PB BLEND
53

BLEND
53 TRADICIONAL Pouch TM Tradicional

SAO
BRAZ S_A IND.
E COM. DE
ALIMENTOS
S.A (PB);

                           
 
Solicitamos novas documentações e chegam para análise

os documentos de evento SEI (0962698).
 
Foram apresentados fotos do item com rótulo legível e o

tipo de embalagem a vácuo.
 
Ainda, foi apresentada a comprovação de certificação no

PQC, Programa de Qualidade do Café, da ABIC, do item ofertado,
para PUREZA e qualidade do tipo SUPERIOR, em plena validade
certificada pela leitura do QR CODE anexo SEI (0962779).

 
Atendidas as diligências, concluímos que o produto

ofertado ATENDE às exigências do Edital.
 
Atenciosamente.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANTÔNIO CARLOS LIMA CAVALCANTE,
Técnico Judiciário, em 20/10/2021, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0962703 e o código CRC 0B57F85D.

0004449-62.2021.6.02.8000 0962703v1
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20/10/2021 16:55 ABIC - Consulta QrCode

https://sisabic.abic.com.br/consulta_app.html#/?cid=QRCUFJPfFBRQy1jZXJ0aWZpY2Fkby1zdXBlcmlvcnwxNTEwMjAyMHw0YTBlZTRlYS0wM2… 1/2

 Certi�cado Válido

Empresa

SAO BRAZ S_A IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A

Produto

BLEND 53 SUPERIOR

Embalagem

Vácuo

Tipo

Torrado e Moído

Industrializador

SAO BRAZ S_A IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A 


WebSite Empresa

http://www.saobraz.com.br  (http://www.saobraz.com.br)

Tipo do Café

100% Arábica

Aroma

Intenso

Sabor

Intenso

Bebida
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20/10/2021 16:55 ABIC - Consulta QrCode

https://sisabic.abic.com.br/consulta_app.html#/?cid=QRCUFJPfFBRQy1jZXJ0aWZpY2Fkby1zdXBlcmlvcnwxNTEwMjAyMHw0YTBlZTRlYS0wM2… 2/2

Dura

Corpo

Encorpado

Torração

55 - Média

Baixe nosso aplicativo para uma melhor experiência.

 (https://play.google.com/store/apps/details?

id=br.com.montreal.abic_qualidade) 

(https://apps.apple.com/us/app/id1505767964)
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 24.174.062/0001-88 DUNS®: 679353623
Razão Social: MACHADO ARMARINHOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/03/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 20/02/2022
FGTS 06/11/2021
Trabalhista Validade: 15/04/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 29/10/2021
Receita Municipal Validade: 19/12/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 21/10/2021 14:30 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 20/10/2021 17:55:35 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: MACHADO ARMARINHOS LTDA 
CNPJ: 24.174.062/0001-88 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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 19/10/2021  003162919 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
 EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA 

 CERTIDÃO Nº:   003162919  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP, vinculado ao CNPJ: 24.174.062/0001-88 ********************************** 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   DE   FALÊNCIA,   INSOLVÊNCIA, 
 RECUPERAÇÃO   JUDICIAL   E   EXTRAJUDICIAL   E   CONCORDATA   em   andamento   nas   unidades   judiciárias   do 
 Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   presente   certidão   não   abrange   eventuais   ações   de   FALÊNCIA   em   que   a   pessoa   a   respeito   da   qual   é 
 expedida figure no pólo ativo; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, terça-feira, 19 de outubro de 2021 às 07h44min. 

                      003162919 
 PEDIDO N°:  
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
24.174.062/0001-88
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
02/08/1988 

 
NOME EMPRESARIAL 
MACHADO ARMARINHOS LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.39-7-01 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral 
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos 
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados 
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 
46.49-4-01 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico 
46.49-4-02 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico 
46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria 
46.49-4-07 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados
anteriormente 
46.51-6-01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática 
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 
46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 
46.79-6-04 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente 
46.86-9-01 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto 
46.86-9-02 - Comércio atacadista de embalagens 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
ROD AL 115 

NÚMERO 
2502 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
57.604-595 

BAIRRO/DISTRITO 
GRACILIANO RAMOS 

MUNICÍPIO 
PALMEIRA DOS INDIOS 

UF 
AL 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
MACHADOIVSON@HOTMAIL.COM 

TELEFONE 
(82) 3421-2733 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
23/12/2000 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/10/2021 às 17:50:57 (data e hora de Brasília). Página: 1/2
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
24.174.062/0001-88
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
02/08/1988 

 
NOME EMPRESARIAL 
MACHADO ARMARINHOS LTDA 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
46.93-1-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos
agropecuários 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
ROD AL 115 

NÚMERO 
2502 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
57.604-595 

BAIRRO/DISTRITO 
GRACILIANO RAMOS 

MUNICÍPIO 
PALMEIRA DOS INDIOS 

UF 
AL 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
MACHADOIVSON@HOTMAIL.COM 

TELEFONE 
(82) 3421-2733 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
23/12/2000 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/10/2021 às 17:50:57 (data e hora de Brasília). Página: 2/2
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 24.174.062/0001-88
Razão Social:MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP
Endereço: ROD AL 115 2502 / GRACILIANO RAMOS / PALMEIRA DOS INDIOS / AL /

57604-595

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:08/10/2021 a 06/11/2021 
 
Certificação Número: 2021100801395004985912

Informação obtida em 20/10/2021 17:53:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA

Considerando o disposto na Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, bem como 
no Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, certificamos que a empresa abaixo identificada 
está autorizada a funcionar em todo território nacional para o exercício das atividades a seguir 
discriminadas:

CNPJ: 24.174.062/000188

Razão Social: MACHADO ARMARINHOS LTDA

Autorização concedida por 
publicação em DOU por meio da 
Resolução:

Nº : 231  Data : 23/01/2020

Autorização/MS: 3092082
Data 
Publicação:

27/01/2020      

Endereço: ROD AL 115 2502 

Bairro: GRACILIANO RAMOS

Município: PALMEIRA DOS ÍNDIOS 

CEP: 57604595 UF: AL

CLASSE E ATIVIDADES:

Saneantes Domis.: Armazenar, Distribuir e Expedir.

Documento assinado eletronicamente por Daniel Marcos Pereira Dourado, Coordenador
(a) de Autorização de Funcionamento de Empresas Substituto(a), em 31/03/2020, às 
17:20, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto 
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015
2018/2015/Decreto/D8539.htm.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site 
https://sei.anvisa.gov.br/autenticidade, informando o código verificador 0963550 e o 
código CRC CF67325F.
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 Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas
Superintendência de Receita Estadual - SRE

 Secretaria Adjunta da Receita Estadual Maceió / AL
 Diretoria de Cadastro Segunda-feira, 27 de Setembro de 2021

Sistema de Emissão da Ficha Cadastral do Contribuinte - FIC On-Line

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Empresa e, se houver qualquer divergência, providencie
junto à SEFAZ a sua atualização cadastral.
As informações contidas nesta ficha carecem de verificação junto a SEFAZ para comprovação da idoneidade
dos dados contidos.

Secretaria de Estado da Fazenda de Alagoas - SEFAZ
Secretaria Especial da Receita Estadual
Superintendência Especial da Receita Estadual
Superintendência de Crédito Tributário, Cadastro e Articulação Regional

NÚMERO CACEAL

246.00916-0
CNPJ/CPF

24.174.062/0001-88

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

INÍCIO DE ATIVIDADE

01/08/2004
OPTANTE PELO SIMPLES ?

SIM

RAZÃO SOCIAL

MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP

NOME DE FANTASIA

CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA

4641903 - Comércio atacadista de artigos de armarinho (PRINCIPAL)
4643501 - Comércio atacadista de calçados
4672900 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas
4686901 - Comércio atacadista de papel e papelão em bruto
4686902 - Comércio atacadista de embalagens
4693100 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários
4651601 - Comércio atacadista de equipamentos de informática
4673700 - Comércio atacadista de material elétrico
4679604 - Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente
4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4647802 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4649402 - Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico
4649404 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649407 - Comércio atacadista de filmes, CDs, DVDs, fitas e discos
4649408 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4639701 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral
4641901 - Comércio atacadista de tecidos
4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4649499 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados
anteriormente
4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças

CÓDIGO - DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

83 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

ROD AL 115
NÚMERO

2502
COMPLEMENTO

CEP

57604-595
BAIRRO/DISTRITO

GRACILIANO RAMOS
MUNICÍPIO

PALMEIRA DOS INDIOS
UF

AL

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

27/9/2021

ENDEREÇO ELETRÔNICO

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral http://apl03.sefaz.al.gov.br/dicad/fic.php

1 of 2 27/09/2021 08:53
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Data de Emissão: Segunda, 27 de Setembro de 2021, às 08:52:27 (data e hora de Brasília).

Para qualquer sugestão ligar para:

 | 

Informações: Call Center Sefaz - 0800 284 1060

2000 - 2021 @SUTI WEB - © Superintendência de Tecnologia da Informação - SEFAZ/AL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral http://apl03.sefaz.al.gov.br/dicad/fic.php

2 of 2 27/09/2021 08:53
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: IVSON MACHADO DE ARRUDA 
 
CPF/CNPJ: 640.493.884-72 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 17:42:48 do dia 20/10/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: PMO3201021174248 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/10/2021 às 17:47) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 640.493.884-72.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6170.807A.F0B2.D874 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 20/10/2021 as 17:47:55 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: ALICE TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA 
 
CPF/CNPJ: 095.543.664-85 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 17:43:36 do dia 20/10/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: B9Q7201021174336 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/10/2021 às 17:48) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 095.543.664-85.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6170.80AB.1CC6.D923 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 20/10/2021 as 17:48:43 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
Certidão CNJ - PESSOA FÍSICA - ALICE MACHADO DE ARRUDA (0963515)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 500
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 51/2021 UASG 70011

MACHADO ARMARINHOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.174.062/0001-88, declara que, conforme disposto no art. 93
da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa,
atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Palmeira dos Índios, 19 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 51/2021 UASG 70011

Ivson Machado de Arruda, como representante devidamente constituído de 24.174.062/0001-88 - MACHADO
ARMARINHOS LTDA doravante denominado MACHADO ARMARINHOS LTDA, para fins do disposto no Edital do Pregão
Eletrônico 51/2021 UASG 70011, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 51/2021 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo MACHADO ARMARINHOS LTDA e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico
51/2021 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 51/2021 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 51/2021 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 51/2021 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 51/2021 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 51/2021 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 51/2021 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

Palmeira dos Índios, em 19 de Outubro de 2021. 

Ivson Machado de Arruda
 

 

Fechar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 51/2021 UASG 70011

MACHADO ARMARINHOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.174.062/0001-88, declara para fins do disposto no inciso V do
art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos,
salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da
Constituição Federal.

Palmeira dos Índios, 19 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 51/2021 UASG 70011

MACHADO ARMARINHOS LTDA, CNPJ nº 24.174.062/0001-88, declara sob as penas da lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Palmeira dos Índios, 19 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 51/2021 UASG 70011

MACHADO ARMARINHOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.174.062/0001-88, declara que não possui em sua cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III
do art.5º da Constituição Federal.

Palmeira dos Índios, 19 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 51/2021 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 51/2021 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 24.174.062/0001-88 - MACHADO ARMARINHOS LTDA

Palmeira dos Índios, 19 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 51/2021 UASG 70011

MACHADO ARMARINHOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 24.174.062/0001-88, declara sob as penas da Lei, que cumpre a
cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Palmeira dos Índios, 19 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 51/2021 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 24.174.062/0001-88 - MACHADO ARMARINHOS LTDA 

19 de Outubro de 2021.

 

Voltar
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 24.174.062/0001-88
Razão Social: MACHADO ARMARINHOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4641-9/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

Endereço:
RODOVIA AL 115, 2502 - GRACILIANO RAMOS - Palmeira dos Índios / Alagoas

Emitido em: 20/10/2021 18:06 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 24.174.062/0001-88 DUNS®: 679353623
Razão Social: MACHADO ARMARINHOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Palmeira dos Índios / Alagoas
Porte: Empresa de Pequeno Porte

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

3460 ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS-FERRAMENTAS Ativo

3610
EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO, DUPLICAÇÃO E
ENCADERNAÇÃO

Ativo

5110
FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NÃO ACIONADAS POR
FORÇA MOTRIZ

Ativo

5805 EQUIPAMENTO TELEFÔNICO E TELEGRÁFICO Ativo

6260 EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO NÃO ELÉTRICOS Ativo

6505 DROGAS E MEDICAMENTOS Ativo

6510 MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS Ativo

6675 INSTRUMENTOS DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA Ativo

6760 EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E ACESSÓRIOS Ativo

6810 PRODUTOS QUÍMICOS Ativo

7010 COMPUTADORES Ativo

7020 IMPRESSORAS Ativo

7110 MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO Ativo

7195 MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS Ativo

7330 UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA Ativo

7350 LOUÇA E ARTIGOS DE MESA Ativo

7420 MÁQUINAS DE CONTABILIDADE E DE CALCULAR Ativo

7510 ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO Ativo

7520 ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO Ativo

7690 IMPRESSOS DIVERSOS Ativo

Emitido em: 20/10/2021 18:15 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 24.174.062/0001-88 DUNS®: 679353623
Razão Social: MACHADO ARMARINHOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Palmeira dos Índios / Alagoas
Porte: Empresa de Pequeno Porte

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

7810 EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO Ativo

7930 COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO Ativo

8110 TAMBORES E LATAS Ativo

8315 MIUDEZAS E AVIAMENTOS PARA COSTURA Ativo

8425 ROUPAS ÍNTIMAS E PARA DORMIR, FEMININAS Ativo

8430 CALÇADOS MASCULINOS Ativo

8450 VESTUÁRIO INFANTO-JUVENIL E COMPLEMENTOS Ativo

8465 EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS Ativo

8530 ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL Ativo

8540 ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE Ativo

Emitido em: 20/10/2021 18:15 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 24.174.062/0001-88 DUNS®: 679353623
Razão Social: MACHADO ARMARINHOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/03/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 300.000,00 Data de Abertura da Empresa: 02/08/1988
CNAE Primário: 4641-9/03 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

CNAE Secundário 1: 4639-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM
CNAE Secundário 2: 4641-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE TECIDOS
CNAE Secundário 3: 4642-7/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 4: 4642-7/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA
CNAE Secundário 5: 4643-5/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE CALÇADOS
CNAE Secundário 6: 4647-8/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO E
CNAE Secundário 7: 4647-8/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS
CNAE Secundário 8: 4649-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
CNAE Secundário 9: 4649-4/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE APARELHOS ELETRÔNICOS DE
CNAE Secundário 10: 4649-4/04 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS E ARTIGOS DE
CNAE Secundário 11: 4649-4/07 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FILMES, CDS, DVDS, FITAS E
CNAE Secundário 12: 4649-4/08 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE,
CNAE Secundário 13: 4649-4/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E
CNAE Secundário 14: 4651-6/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS DE
CNAE Secundário 15: 4669-9/99 - COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E
CNAE Secundário 16: 4672-9/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 17: 4673-7/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 18: 4679-6/04 - COMÉRCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS
CNAE Secundário 19: 4686-9/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPEL E PAPELÃO EM BRUTO
CNAE Secundário 20: 4686-9/02 - COMÉRCIO ATACADISTA DE EMBALAGENS
CNAE Secundário 21: 4693-1/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,

Emitido em: 20/10/2021 18:14 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Credenciamento

Dados para Contato
CEP: 57.604-595
Endereço: RODOVIA AL 115, 2502 - GRACILIANO RAMOS
Município / UF: Palmeira dos Índios / Alagoas
Telefone: (82) 34212733
E-mail: MACHADOIVSON@HOTMAIL.COM

Dados do Responsável Legal
640.493.884-72CPF:

Nome: IVSON MACHADO DE ARRUDA

Dados do Responsável pelo Cadastro
640.493.884-72CPF:

Nome: IVSON MACHADO DE ARRUDA
E-mail: machadoarmarinhos@hotmail.com

Emitido em: 20/10/2021 18:14 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 640.493.884-72 Participação Societária: 90,00%
Nome: IVSON MACHADO DE ARRUDA
Número do Documento: 384120 Órgão Expedidor: SSP/AL
Data de Expedição: 11/08/1982 Data de Nascimento: 19/11/1963
Filiação Materna: MARIA ZILDA DE ARRUDA MACHADO
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 762749 Órgão Expedidor: SSP/AL
Data de Expedição: 30/06/1994

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDANome:

663.114.204-06Estrangeiro:

CEP: 57.035-230
Endereço: RUA PROFESSOR SANDOVAL ARROXELAS, 40 - APTO 503 - PONTA
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 34212733
E-mail: MACHADOARMARINHOS@HOTMAIL.COM

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 095.543.664-85 Participação Societária: 10,00%
Nome: ALICE TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA
Número do Documento: 36157376 Órgão Expedidor: SSP/AL
Data de Expedição: 11/02/2011 Data de Nascimento: 17/01/1994
Filiação Materna: VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 57.035-230
Endereço: RUA PROFESSOR SANDOVAL ARROXELAS, 40 - APTO 0503 - PONTA
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 33572076
E-mail: MACHADOARMARINHO@HOTMAIL.COM

Linhas Fornecimento

Materiais
3460 - ACESSÓRIOS PARA MÁQUINAS-FERRAMENTAS
3610 - EQUIPAMENTO PARA IMPRESSÃO, DUPLICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO
5110 - FERRAMENTAS MANUAIS DE CORTE, NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ
5805 - EQUIPAMENTO TELEFÔNICO E TELEGRÁFICO
6260 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO NÃO ELÉTRICOS
6505 - DROGAS E MEDICAMENTOS
6510 - MATERIAIS CIRÚRGICOS PARA CURATIVOS
6675 - INSTRUMENTOS DE DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA
6760 - EQUIPAMENTO FOTOGRÁFICO E ACESSÓRIOS
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Relatório de Credenciamento

Materiais
6810 - PRODUTOS QUÍMICOS
7010 - COMPUTADORES
7020 - IMPRESSORAS
7110 - MOBILIÁRIO PARA ESCRITÓRIO
7195 - MOBILIÁRIOS DIVERSOS E ACESSÓRIOS
7330 - UTENSÍLIOS E FERRAMENTAS MANUAIS DE COZINHA
7350 - LOUÇA E ARTIGOS DE MESA
7420 - MÁQUINAS DE CONTABILIDADE E DE CALCULAR
7510 - ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
7520 - ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO
7690 - IMPRESSOS DIVERSOS
7810 - EQUIPAMENTO PARA ATLETISMO E DESPORTO
7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO
8110 - TAMBORES E LATAS
8315 - MIUDEZAS E AVIAMENTOS PARA COSTURA
8425 - ROUPAS ÍNTIMAS E PARA DORMIR, FEMININAS
8430 - CALÇADOS MASCULINOS
8450 - VESTUÁRIO INFANTO-JUVENIL E COMPLEMENTOS
8465 - EQUIPAMENTOS INDIVIDUAIS
8530 - ARTIGOS PARA HIGIENE PESSOAL
8540 - ARTIGOS DE PAPEL PARA HIGIENE
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 24.174.062/0001-88 DUNS®: 679353623
Razão Social: MACHADO ARMARINHOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF Nº Registro Data de Validade
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SERGIPE

0301531-CRCFF4D84BE -

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM
PERNAMBUCO-SAD/PE

106435424 -

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM
PERNAMBUCO

PR-PE-00008134/2018 -
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 24.174.062/0001-88 DUNS®: 679353623
Razão Social: MACHADO ARMARINHOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 200113 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PE
Data Aplicação: 18/08/2017
Número do Processo: 08654004779201714
Descrição/Justificativa: Por não ter cumprido o prazo de entrega contratual, violando o item 6.4 do

Termo de Referência relativo ao Edital do Pregão Eletrônico nº 29/2016/JFPE.

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Data Aplicação: 09/02/2006
Número do Processo: 18642005
Descrição/Justificativa: ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS OBJETO DO CONTRATO,EM 04

(QUATRO) DIAS. PORTARIA Nº 18, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2005,
PUBLICADA NO DOE EM 13.12.05, PÁGINA 55.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 80022 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A. REGIAO
Data Aplicação: 26/07/2011
Número do Processo: 72751/2009 Número do Contrato: pregão 34/2009
Descrição/Justificativa: Entrega com atraso de material e parcialmente.

Ocorrência 3:
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Relatório de Ocorrências

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 200113 - SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-PE
Data Aplicação: 18/08/2017 Valor da Multa: R$ 184,47
Número do Processo: 08654004779201714
Descrição/Justificativa: Por não ter cumprido o prazo de entrega contratual, violando o item 6.4 do

Termo de Referência relativo ao Edital do Pregão Eletrônico nº 29/2016/JFPE.

Ocorrência 4:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 80021 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A. REGIAO
Data Aplicação: 10/01/2013 Valor da Multa: R$ 38,34
Número do Processo: 111.749/2012 Número do Contrato: 2012NE000867
Descrição/Justificativa: O Desembargador Presidente do TRT da 21ª região determinou a aplicação da

pena de multa de mora pelo atraso na entrega dos materiais.

Ocorrência 5:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Data Aplicação: 10/01/2014 Valor da Multa: R$ 51,30
Número do Processo: 18076/2012 Número do Contrato: PE 33/2011
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega do material adquirido.

Ocorrência 6:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 158382 - INST.FED.ALAGOAS/CAMPUS SATUBA
Data Aplicação: 06/02/2014 Valor da Multa: R$ 86,38
Número do Processo: 23041001079201419
Descrição/Justificativa: O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de

Alagoas - IFAL/Campus Satuba, aplicou a penalidade de MULTA DE MORA,
com base no Item 18, Subitem 18.3.1, Alínea "b", Inciso II do Edital relativo ao
Pregão Eletrônico nº 47/2012 (UASG gerenciadora 158382), haja vista o atraso
injustificado na entrega do objeto da Nota de empenho nº2013NE800160.

Ocorrência 7:
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Relatório de Ocorrências

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 158147 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Data Aplicação: 26/09/2013 Valor da Multa: R$ 25,73
Número do Processo: 23041012911201321
Descrição/Justificativa: O Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de

Alagoas - IFAL/Campus Satuba, aplicou a penalidade de MULTA DE MORA,
com base no Item 17, Subitem 17.3.1, Alínea "b", Inciso I, do Edital relativo ao
Pregão Eletrônico nº 01/2013, haja vista o atraso na entrega dos materiais
contemplados na Nota de empenho nº 2013NE800144.

Ocorrência 8:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Data Aplicação: 16/04/2012 Valor da Multa: R$ 59,03
Número do Processo: 27350/2011 Número do Contrato: PE nº 33/2011
Descrição/Justificativa: Atraso na entrega do material.

Ocorrência 9:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Data Aplicação: 05/03/2013 Valor da Multa: R$ 17,70
Número do Processo: 44.920/2012
Descrição/Justificativa: Atraso de 30 (trinta) dias na entrega do material.

Ocorrência 10:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Data Aplicação: 13/02/2009
Número do Processo: 7266 2008
Descrição/Justificativa: O Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, tendo

em vista o disposto no art. 39, inciso XVIII, da Resolução n12.738, de
18/03/96, resolve aplicar a penalidade de multa de 10% (dezpor cento), sobre o
valor do contrato consubstanciado na NE n  2008NE000633 ( R$ 25.436,96)
que corresponde a R$ 2.543,69, com arrimo no subitem 16.1, alínea "b" do
Pregão Eletrônico n  26/2008,e ainda, o art.9 , da lei 10.520/2002, c/c art. 87,
II, da lei 8.666/93, tudo pelo desvirtuamento contratual (atraso  na entrega do
material).

Ocorrência 11:
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Relatório de Ocorrências

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 80022 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A. REGIAO
Data Aplicação: 26/07/2011 Valor da Multa: R$ 25,83
Número do Processo: 78832/2010 Número do Contrato: pregão 09/2010
Descrição/Justificativa: entrega do material com atraso.

Ocorrência 12:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 80022 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A. REGIAO
Data Aplicação: 21/07/2011 Valor da Multa: R$ 13,20
Número do Processo: 80.964/2010 Número do Contrato: Pr. 18/2011
Descrição/Justificativa: Multa no pagamento da NF2889, no importe de R$13,20 referente ao atraso de

21 dias na entrega dos materiais, relativo ao Processo80.964/2010 - Pregão
18/2010

Ocorrência 13:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Inexecução total ou parcial do contrato
UASG Sancionadora: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Data Aplicação: 31/07/2013 Valor da Multa: R$ 683,35
Número do Processo: PA 19.098/2011 Número do Contrato: ARP 12-F/2011
Descrição/Justificativa: MULTA DE MORA NO VALOR DE R$ 683,35, CORRESPONDENTE A 10%

SOBRE A NOTA DE EMPENHO Nº 2011NE000733 DO TRE/AL, POR
MATERIAIS ENTREGUES EM ATRASOS REITERADOS POR TRÊS VEZES
(FLS. 95/98 DO PA TRE/AL nº 19.098/2011).

Ocorrência 14:

Tipo Ocorrência: Legado
UASG Sancionadora: 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Número do Processo: 17562005
Descrição/Justificativa: ATRASO NA ENTREGA DOS PRODUTOS OBJETO DO CONTRATO.

APLICAÇÃO DE MULTA,NOS VALORES DE R$ 35,67 (TRINTA E CINCO
REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 2%
(DOIS) POR CENTO SOBRE A NOTA FISCAL Nº 222 E R$ 1,88 (UM REAL
E OITENTA E OITO CENTAVOS), CORRESPONDENTE A 0,5% (CINCO
DÉCIMOS) POR CENTO, SOBRE A NOTA FISCAL 220. PORTARIA Nº 15,
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2005. PUBLICADA NO DOE EM 13.12.2005,
PÁGINA 55.

Ocorrência 15:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 24.174.062/0001-88 DUNS®: 679353623
Razão Social: MACHADO ARMARINHOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 24.174.062/0001-88 DUNS®: 679353623
Razão Social: MACHADO ARMARINHOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.
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56502931472Usuário:

21/10/2021 16:00:20Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

MACHADO ARMARINHOS LTDA Adimplente24174062
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 64.106.552/0001-61 DUNS®: 903029171
Razão Social: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: DPS ALIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/01/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 30/03/2022
FGTS 22/10/2021
Trabalhista Validade: 02/04/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 28/10/2021
Receita Municipal Validade: 28/10/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 64.106.552/0001-61
Razão Social:DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME
Endereço: AV JOSE FURCIN 158 / JARDIM SANTA ROSA / BARIRI / SP / 17250-000

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:12/10/2021 a 10/11/2021 
 
Certificação Número: 2021101201304286163874

Informação obtida em 20/10/2021 17:54:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 20/10/2021 17:56:20 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDA 
CNPJ: 64.106.552/0001-61 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
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Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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 20/10/2021  0052391099 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   2731619  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Cíveis   do(a)   Comarca   de   São   Paulo   - 
 Capital, no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 19/10/2021,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: **************** 

 EMPRESA   DPS   GONÇALVES   INDÚSTRIA   E   COMÉRCIO   DE   ALIMENTOS   LTDA  ,   CNPJ: 
 64.106.552/0001-61, conforme indicação constante do pedido de certidão.************************* 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já 
 cadastrados   no   sistema   informatizado   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais 
 do Estado de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 SPI nº 22/2019. 

 Esta   certidão   considera   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em 
 Grau de Recurso. 

 Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a 
 Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A 
 conferência   dos   dados   pessoais   fornecidos   pelo   pesquisado   é   de   responsabilidade   exclusiva   do 
 destinatário da certidão. 

 A   certidão   em   nome   de   pessoa   jurídica   considera   os   processos   referentes   à   matriz   e 
 às   filiais   e   poderá   apontar   feitos   de   homônimos   não   qualificados   com   tipos   empresariais   diferentes 
 do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 20 de outubro de 2021. 

                0052391099 
 PEDIDO N°:  
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
64.106.552/0001-61
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
23/08/1990 

 
NOME EMPRESARIAL 
DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
DPS ALIMENTOS 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
10.81-3-02 - Torrefação e moagem de café 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
Não informada 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
AV JOSE FURCIN 

NÚMERO 
158 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
17.250-000 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM SANTA ROSA 

MUNICÍPIO 
BARIRI 

UF 
SP 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ANJOGONCALVES@HOTMAIL.COM 

TELEFONE 
(14) 3662-8725 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
08/01/2005 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/10/2021 às 17:51:41 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES

NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

 

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

 

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO

SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO. 

EMPRESA

NIRE 

35209547242

REGISTRO DATA DA CONSTITUIÇÃO 

20/08/1990

INÍCIO DAS ATIVIDADES 

20/08/1990

PRAZO DE DURAÇÃO 

NOME COMERCIAL 

DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

TIPO JURÍDICO 

SOCIEDADE LIMITADA

(E.P.P.)

C.N.P.J. 

64.106.552/0001-61

ENDEREÇO 

AVENIDA JOSE FURCIN

NÚMERO 

158

COMPLEMENTO 

BAIRRO 

JARDIM SANTA ROSA

MUNICÍPIO 

BARIRI

UF 

SP

CEP 

17250-000

MOEDA 

R$      

VALOR CAPITAL 

150.000,00

OBJETO SOCIAL

TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ

FABRICAÇÃO DE ESPECIARIAS, MOLHOS, TEMPEROS E CONDIMENTOS

OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME 

ANTONIO JOSE GONCALVES

ENDEREÇO 

AVENIDA MARGARIDA MARIA

NÚMERO 

225

COMPLEMENTO 

BAIRRO 

JARDIM SANTA TEREZI

MUNICÍPIO 

BARIRI

UF 

SP

CEP 

17250-000

RG 

91464742

CPF 

792.476.878-53

CARGO 

SÓCIO E ADMINISTRADOR

QUANTIDADE COTAS 

78.000,00

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME 

DIEGO GONCALVES

ENDEREÇO 

AVENIDA MARGARIDA MARIA

NÚMERO 

225

COMPLEMENTO 

BAIRRO 

JARDIM SANTA TEREZI

MUNICÍPIO 

BARIRI

UF 

SP

CEP 

17250-000

RG 

32589968X

CPF 

304.790.078-70

CARGO 

SÓCIO E ADMINISTRADOR

QUANTIDADE COTAS 

36.000,00

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME 

SAULO GONCALVES

ENDEREÇO NÚMERO COMPLEMENTO 

Página 1 de 2Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

 

 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
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AVENIDA MARGARIDA MARIA 225

BAIRRO 

JARDIM SANTA TEREZI

MUNICÍPIO 

BARIRI

UF 

SP

CEP 

17250-000

RG 

343882310

CPF 

338.621.598-09

CARGO 

SÓCIO E ADMINISTRADOR

QUANTIDADE COTAS 

36.000,00

FILIAIS

NIRE 

35904783111

CNPJ 

64.106.552/0002-42

ENDEREÇO 

AVENIDA JOSE FURCIN

NÚMERO 

148

COMPLEMENTO 

BAIRRO 

JARDIM SANTA ROSA

MUNICÍPIO 

BARIRI

UF 

SP

CEP 

17250-000

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA 

30/08/2019

NÚMERO 

434.647/19-6

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA JOSE FURCIN, 158, JARDIM SANTA ROSA, BARIRI - SP, CEP 17250-000. ,

DATADA DE: 26/08/2019.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35209547242

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 28/09/2021

Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta

Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal

www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 159531759, terça-feira, 28 de setembro de 2021 às

11:27:34.
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

 

 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certidão SIMPLIFICADA JUNTA COMERCIAL (0963601)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 543



14/10/2021 16:39 Consulta Pública ao Cadesp

https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br/(S(xoafbntpqv5hvmvmvsvphjff))/Pages/Cadastro/Consultas/ConsultaPublica/ConsultaPublica.aspx 1/1

Consulta Pública ao Cadastro
ICMS

Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp

 

Código de controle da consulta: c77e0f1a-39c9-4f28-ae31-c93b1627070a

 

Estabelecimento
 

IE: 201.057.090.111

CNPJ: 64.106.552/0001-61

Nome Empresarial: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Nome Fantasia: DPS ALIMENTOS

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

 

Endereço
 

Logradouro: AVENIDA JOSE FURCIN

Nº: 158 Complemento:

CEP: 17.250-000 Bairro: JARDIM SANTA ROSA

Município: BARIRI UF: SP

 

Informações Complementares
 

Situação Cadastral: Ativo Data da Situação Cadastral: 28/10/2000

Ocorrência Fiscal: Ativa Posto Fiscal: PF-10 - JAÚ

Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE
APURAÇÃO

Atividade Econômica: Torrefação e moagem de café

 

Informações NF-e
 

Data de Credenciamento como emissor de NF-
e: 08/09/2009

Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total

Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/09/2009

 

 

 

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes
cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são
oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com
eles ajustadas.

 

Versão: 4.05.2

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: ANTONIO JOSE GONCALVES 
 
CPF/CNPJ: 792.476.878-53 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 17:45:19 do dia 20/10/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: F0PW201021174519 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/10/2021 às 17:49) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 792.476.878-53.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6170.80CC.4749.1956 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 20/10/2021 as 17:49:16 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: DIEGO GONCALVES 
 
CPF/CNPJ: 304.790.078-70 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 17:46:05 do dia 20/10/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: X6RI201021174605 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/10/2021 às 17:49) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 304.790.078-70.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6170.80EE.3B73.9990 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 20/10/2021 as 17:49:50 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: SAULO GONCALVES 
 
CPF/CNPJ: 338.621.598-09 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 17:46:46 do dia 20/10/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: 9GEM201021174646 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/10/2021 às 17:50) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 338.621.598-09.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6170.810C.D393.6020 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 20/10/2021 as 17:50:20 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
Certidão CNJ - PESSOA FÍSICA - SAULO GONÇALVES (0963623)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 550



  

 

 
 

Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 51/2021 UASG 70011

DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 64.106.552/0001-61,
declara que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do
inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Bariri, 19 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 51/2021 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 64.106.552/0001-61 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

19 de Outubro de 2021.

 

Voltar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 51/2021 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 51/2021 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 64.106.552/0001-61 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Bariri, 19 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 51/2021 UASG 70011

DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 64.106.552/0001-61,
declara para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos
do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Bariri, 19 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 51/2021 UASG 70011

DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 64.106.552/0001-61,
declara que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva
de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao
número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Bariri, 19 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 51/2021 UASG 70011

DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 64.106.552/0001-61,
declara sob as penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Bariri, 19 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 51/2021 UASG 70011

ANTONIO JOSE GONCALVES, como representante devidamente constituído de 64.106.552/0001-61 - DPS GONCALVES
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA doravante denominado DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 51/2021 UASG 70011, declara, sob as penas da lei,
em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 51/2021 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e o conteúdo da proposta não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de
fato do Pregão Eletrônico 51/2021 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 51/2021 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 51/2021 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 51/2021 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 51/2021 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 51/2021 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 51/2021 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

Bariri, em 19 de Outubro de 2021. 

ANTONIO JOSE GONCALVES
 

 

Fechar

Declaração COMPRASNET (0963627)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 557

javascript:self.print()


  

 

 
 

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 51/2021 UASG 70011

DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 64.106.552/0001-61, declara sob as
penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório,
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Bariri, 19 de Outubro de 2021.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 64.106.552/0001-61
Razão Social: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

1081-3/02 - TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ

Endereço:
AVENIDA JOSE FURCIN, 158 - JARDIM SANTA ROSA - Bariri / São Paulo

Emitido em: 20/10/2021 18:16 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 64.106.552/0001-61 DUNS®: 903029171
Razão Social: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: DPS ALIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Bariri / São Paulo
Porte: Empresa de Pequeno Porte

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

8950 CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS Ativo

8955 CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE Ativo

Emitido em: 20/10/2021 18:19 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 64.106.552/0001-61 DUNS®: 903029171
Razão Social: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: DPS ALIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/01/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno Porte
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 150.000,00 Data de Abertura da Empresa: 23/08/1990
CNAE Primário: 1081-3/02 - TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ

Dados para Contato
CEP: 17.250-000
Endereço: AVENIDA JOSE FURCIN, 158 - JARDIM SANTA ROSA
Município / UF: Bariri / São Paulo
Telefone: (14) 36628725
E-mail: ANJOGONCALVES@HOTMAIL.COM

Dados do Responsável Legal
792.476.878-53CPF:

Nome: ANTONIO JOSE GONCALVES

Dados do Responsável pelo Cadastro
304.790.078-70CPF:

Nome: DIEGO GONCALVES
E-mail: diego.dpsgoncalves@gmail.com

Emitido em: 20/10/2021 18:18 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Credenciamento

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 792.476.878-53 Participação Societária: 52,00%
Nome: ANTONIO JOSE GONCALVES
Número do Documento: 9146474-2 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 16/06/1995 Data de Nascimento: 19/02/1957
Filiação Materna: ZELIA BUDIN GONCALVES DE OLIVEIRA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 6830130-3 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 16/06/1995

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
MARIA APARECIDA TRENTO GONCALVESNome:

538.471.648-72Estrangeiro:

CEP: 17.250-000
Endereço: AVENIDA MARGARIDA MARIA, 225 - CENTRO
Município / UF: Bariri / São Paulo
Telefone: (14) 81468442 Telefone: (14) 96281135
E-mail: anjogoncalves@hotmail.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 304.790.078-70 Participação Societária: 24,00%
Nome: DIEGO GONCALVES
Número do Documento: 32589968-X Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 26/02/2018 Data de Nascimento: 22/07/1982
Filiação Materna: MARIA APARECIDA TRENTO GONCALVES
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 32211034-8 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 26/02/2018

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
LELIETE BIZARINome:

324.379.098-00Estrangeiro:

CEP: 14.802-823
Endereço: AVENIDA TRAVESSIA, 180 - Q8 L1 - IMPERADOR
Município / UF: Araraquara / São Paulo
Telefone: (16) 81159815 Telefone: (16) 81159815
E-mail: diego.dpsgoncalves@gmail.com

Emitido em: 20/10/2021 18:18 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

32

Relatório DE CREDENCIAMENTO (0963650)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 562



Relatório de Credenciamento

Dados do Sócio/Administrador 3

CPF: 338.621.598-09 Participação Societária: 24,00%
Nome: SAULO GONCALVES
Número do Documento: 34388231 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 14/03/1998 Data de Nascimento: 04/01/1985
Filiação Materna: MARIA APARECIDA TRENTO GONCALVES
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 17.250-000
Endereço: RUA GUIOMAR ZAMPIERI GOETTLICHER, 112 - PARQUE DOS IPES
Município / UF: Bariri / São Paulo
Telefone: (14) 81558323 Telefone: (14) 81158323
E-mail: saugon@hotmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais
8950 - CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS
8955 - CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE

Emitido em: 20/10/2021 18:18 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 64.106.552/0001-61 DUNS®: 903029171
Razão Social: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: DPS ALIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF Nº Registro Data de Validade
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
SÃO PAULO - ATESTADO CAPACIDADE
TECNICA - TODOS OS ITENS

28/11/2018 -

CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO -
ATESTADO CAPACIDADE TECNICA -
FRATERNO GRAO GOURMET

11/12/2014 -

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
SÃO PAULO - ATESTADO CAPACIDADE
TECNICA - CAFE GRAO E MOIDO

03/07/2017 -

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
SÃO PAULO - FORNECIMENTOS A.R.P. 35/2017 -
CAPACIDADE TECNICA

ARP 35/2017 -

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE
SÃO PAULO - ATESTADO CAPACIDADE
TECNICA - VARIOS ITENS

13/05/2015 -

JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SP -
ATESTADO CAPACIDADE TECNICA -
FRATERNO SUPERIOR MOIDO

30/06/2015 -

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS -
ATESTADO CAPACIDADE TECNICA -
FRATERNO TRADICIONAL

15/01/2016 -

ABIC - RJ 5510 -

Certificação Técnica

Certificadora Nº Certificado Data de Validade
PQC - ABIC - FRATERNO TRADICIONAL
VACUO

PQC 080-006 -

Emitido em: 21/10/2021 14:34 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 64.106.552/0001-61 DUNS®: 903029171
Razão Social: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: DPS ALIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Certificação Técnica

Certificadora Nº Certificado Data de Validade

PQC - ABIC - FRATERNO EXTRAFORTE VACUO PQC 080-007 -

SELO DE PUREZA ABIC 5510 -

WQS-World Quality Services SP 312.4 05/09/2019

PQC - ABIC - FRATERNO MOIDO GOURMET PQC 080-002 -

WQS-World Quality Services SP 312.1 05/09/2019

PQC - ABIC - FRATERNO GRAO SUPERIOR PQC 080-003 -

WQS-World Quality Services SP 312.2 05/09/2019

PQC - ABIC - FRATERNO GRAO GOURMET PQC 080-004 -
PQC - ABIC - FRATERNO TRADICIONAL
ALMOFADA

PQC 080-005 -

WQS-World Quality Services SP 312.3 05/09/2019

PQC - ABIC - FRATERNO MOIDO SUPERIOR PQC 080-001 -

Emitido em: 21/10/2021 14:34 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Dirigente

Dados do Fornecedor
CNPJ: 64.106.552/0001-61 DUNS®: 903029171
Razão Social: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: DPS ALIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dirigentes
Dados do Dirigente 1

CPF: 304.790.078-70
Nome: DIEGO GONCALVES
Número do Documento: 32589968-X Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 26/02/2018 Data de Nascimento: 22/07/1982
Filiação Materna: MARIA APARECIDA TRENTO GONCALVES
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 32211034-8 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 26/02/2018

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
LELIETE BIZARINome:

324.379.098-00Estrangeiro:

CEP: 14.802-823
Endereço: AVENIDA TRAVESSIA, 180 - Q8 L1 - IMPERADOR
Município / UF: Araraquara / São Paulo
Telefone: (16) 81159815 Telefone: (16) 81159815
E-mail: diego.dpsgoncalves@gmail.com

Emitido em: 20/10/2021 18:19 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Dirigente

Dados do Dirigente 2

CPF: 338.621.598-09
Nome: SAULO GONCALVES
Número do Documento: 34388231 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 14/03/1998 Data de Nascimento: 04/01/1985
Filiação Materna: MARIA APARECIDA TRENTO GONCALVES
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 17.250-000
Endereço: RUA GUIOMAR ZAMPIERI GOETTLICHER, 112 - PARQUE DOS IPES
Município / UF: Bariri / São Paulo
Telefone: (14) 81558323 Telefone: (14) 81158323
E-mail: saugon@hotmail.com

Emitido em: 20/10/2021 18:19 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 64.106.552/0001-61 DUNS®: 903029171
Razão Social: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: DPS ALIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 90006 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - CE
Data Aplicação: 30/08/2018
Número do Processo: 3049-38.2018 Número do Contrato: Empenho 2018NE000545
Descrição/Justificativa: atraso de 4 (quatro) dias na entrega do único item (café em pó da marca

Fraterno) da Nota de Emepnho 2018NE000545.

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 90006 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - CE
Data Aplicação: 30/08/2018
Número do Processo: 3049-38.2018 Número do Contrato: Empenho 2018NE000545
Descrição/Justificativa: Aplicação da penalidade de advertência em razão do atraso de 4 dias na entrega

do item empenhado.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 925968 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. ESPIRITO SANTO
Data Aplicação: 05/10/2016 Valor da Multa: R$ 15.033,75
Número do Processo: 201501486224 Número do Contrato: Ata de RP Pregão 032/2015
Descrição/Justificativa: Reprovação da análise sensorial do produto, entregue em desacordo com

contratado, atraso na substituição do produto e atraso adicional no prazo de
substituiçao do produto, ref. Ata de Registro de Preços Pregão 032/12015

Ocorrência 3:

Emitido em: 21/10/2021 14:35 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 64.106.552/0001-61 DUNS®: 903029171
Razão Social: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: DPS ALIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 21/10/2021 14:35 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 64.106.552/0001-61 DUNS®: 903029171
Razão Social: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: DPS ALIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 21/10/2021 14:35 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11

Relatório DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS DO FORNECEDOR (0963659)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 570



56502931472Usuário:

21/10/2021 16:00:58Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT Adimplente64106552
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 40.457.662/0001-00
Razão Social: S VASCONCELOS ROSAS
Nome Fantasia: ASA EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/01/2022
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 26/01/2022
FGTS 31/10/2021
Trabalhista Validade: 11/02/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 21/11/2021
Receita Municipal Validade: 21/12/2021

V - Qualificação Técnica

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 21/10/2021 14:36 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 40.457.662/0001-00
Razão Social: S VASCONCELOS ROSAS
Nome Fantasia: ASA EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Município de Limoeiro

Emitido em: 21/10/2021 14:36 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 20/10/2021 17:57:01 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: S VASCONCELOS ROSAS 
CNPJ: 40.457.662/0001-00 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 

Anexo CONSULTA CONSOLIDADA (0963699)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 575



Atestado de Capacidade Técnica  (0963700)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 576



 12/10/2021  003157256 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
 EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA 

 CERTIDÃO Nº:   003157256  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 S VASCONCELOS ROSAS, vinculado ao CNPJ: 40.457.662/0001-00 *********************************************** 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   DE   FALÊNCIA,   INSOLVÊNCIA, 
 RECUPERAÇÃO   JUDICIAL   E   EXTRAJUDICIAL   E   CONCORDATA   em   andamento   nas   unidades   judiciárias   do 
 Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   presente   certidão   não   abrange   eventuais   ações   de   FALÊNCIA   em   que   a   pessoa   a   respeito   da   qual   é 
 expedida figure no pólo ativo; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, terça-feira, 12 de outubro de 2021 às 16h11min. 

                      003157256 
 PEDIDO N°:  
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, ANDRE JOSE DOS SANTOS, com inscrição ativa no CRC/AL, sob o n° 006084, expedida em 21/05/2010, 

inscrito no CPF n° 03692952422, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções 

administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF N° do Registro Nome

03692952422 006084

Página 3 de 3

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.
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Capital
R$ 10.000,00 (dez mil reais)

Último Arquivamento
Data
19/01/2021

Número
20210015543

Ato/eventos
315 / 315 - ENQUADRAMENTO DE
MICROEMPRESA

Situação
ATIVA
Status

SEM STATUS

Nome do Empresário: SAMYRA VASCONCELOS ROSAS
Identidade:
7680372040

CPF:
121.239.924-29

Estado civil:
DIVORCIADO(A)

Regime de bens:
NÃO INFORMADO

NIRE (Sede)
27101572304

CNPJ
40.457.662/0001-00

Arquivamento do Ato de Inscrição
19/01/2021

Início de Atividade
19/01/2021

Endereço Completo
Rua CARLOS ALBERTO NOVAES, Nº 01, SERRARIA-Maceió/AL- CEP57046-775

Objeto
LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL
ELETRICO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE
CONSTRUCAO COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS

Porte
ME (Microempresa)

Esta certidão foi emitida automaticamente em 21/09/2021, às 16:26:57 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.facilita.al.gov.br, com o código GFG7IDG4.

Edvaldo Maiorano de Lima 
Secretário Geral

ALC2100912212

Nome Empresarial: S VASCONCELOS ROSAS

Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: ALC2100912212

Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial do Estado de Alagoas

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

1 de 1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: SAMYRA VASCONCELOS ROSAS 
 
CPF/CNPJ: 121.239.924-29 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 17:44:31 do dia 20/10/2021, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: F1BR201021174431 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Certidão TCU - PESSOA FÍSICA - SAMYRA VASCONCELOS ROSAS (0963716)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 583



Certidão Negativa

Certifico que nesta data (20/10/2021 às 18:51) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 121.239.924-29.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

6170.8F6E.4F98.6702 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 20/10/2021 as 18:51:42 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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S VASCONCELOS ROSAS 
ASA EMPREENDIMENTOS ME 

 
Endereço: Rua Carlos Alberto Novaes, nro 1 A – Serraria – Maceió/AL – CEP: 57045-775 

CNPJ: 40.457.662/0001-00 I.E: 243.850001-8 
Telefone: (82)99658-4748    Email: empreendimentosasa1@gmail.com 

 
 

 
DECLARAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 

 

A Empresa S VASCONCELOS ROSAS, inscrita no CNPJ sob o nº 40.457.662/0001-39, sediada na 
cidade de Maceió Estado AL à rua Carlos Alberto Novaes nº1 bairro serraria, CEP 57045-775, fone 82 
99658-4748 e-mail empreendimentosasa1@gmail.com por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a).Samyra Vasconcelos Rosas, portador(a) da Carteira de Identidade nº 3824161-7, CPF nº 
121.239.924-29 para fins de habilitação no Pregão Eletrônico nº 7/2021, DECLARA expressamente que 
atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as 
normas de proteção do meio ambiente 

.  
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
Maceió/AL, 17 DE AGOSTO DE 2021. 
 
 
 
 
 
 
ASA EMPREENDIMENTOS ME 
SAMYRA VASCONCELOS ROSAS 
Sócio diretor, comerciante, residente e domiciliado na Rua carlos alberto de novaes n 1 a – 
serraria – Maceió/AL. 
CPF: 121.239.924-29 RG: 3824161-7 
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5' vASCONCELOS ROS'AS - lV/E

ENDEREÇO: R. Carlos Alberto NO"Hes, OI ~ Serraria ~ Maceio/Al. ~ CEP: 57046-775
CNPJ: 40.457.662/0001-00 lnsc. Estadual: 243,85001-8
Telefones: (82) 3436-1626'" Celular: (82) 98735-0346/99658-4748

ANEXO IV

Da Instrução Ncrmariva SRF n" 480, de 15 de dezembro de 2004

DECLARAÇAo A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO
INCISO XI DO ART' ]9

T C DA SILVA ROSAS - M com sede Loteurnento 'ferra ele amares. quadra 41 =lote 05-m.
05 ~ antarcs 1- Maceio(AL) CEP: .57048-724, inscrita no CNPJ sob o nr 02.447.417/0001-22
DECLARA à 24 circunscrição ele serviço militar. para fins de não incidência na fonte do Imposto
sobre a Renda da Pessoa .lurid ica (II<.PJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
da Contribuição para o Financiamento (Ia Seguridade Social (Cotins), to ela Contribuição para o
PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei n!'!9.430, de 27 de dezembro de J 996, que é
regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microernpresas e Empresas ele Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o
art, 12 ela Lei Complementar 11~ 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa q\1e:
I· preenche os seguintes requisitos:
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos
que comprovam a origem de suas receitas e a efctivação de suas despesas, bem assim a realização
de quaisquer outros atos OLl operações que venham a modificar sua situação patrimonial:
b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação
pertinente:
II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar Ú
Secretaria da Receita Federal do Brasil c ú entidade pagadora, imediatamente, eventual
desenquadrnrneuto da presente situação e está ciente de que (I falsidade na prestação destas
in formações. sem prej LIízo cio d iSpOSlO no ano 31 ela Lei n~9.43 O, ele 1996, o sujeitará, juntamente
com as demais pessoas que para ela concorrem. i'IS penalidades previstas na legislação criminal e
tributária. relativas à falsidade ideológica (art. 299 elo Código Penal) e ao crime contra a ordem
triburaria (are F ela Lei 1l~ 8.137. de nele dezembro ele 1990).

Maceio.Al., 01 de AGOSTO de 2021.
Assinado de formA di9it;t1 pcr

SAMYRA VASCONCELOS SAMYRAVASCONCELOS

ROSAS:12123992429 ROIAI:1212399242.
Dados: 2021.07.31 13:21:29 -03'00'

S VASCONCELOS ROSAS flAE
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S VASCONCELOS ROSAS ~ME

ENDEREÇO R. Carlos Alberto Novaes, 01 -- Serraria - Maceio/AL--- CEP: 57046-775

CNPJ 40.457.662/0001-00 lnsc. Estadual 243.85001-8

Telefones: (82) 3436-1626 * Celular: (82) 98735-0346/99658-4748

DECLARAÇÕES DIVERSAS

!3 VASCONCELOS ROSA1LJ\fIE , inscrita no CNPJ n° 40,457.662/0001-00, por intermédio de
seu representante legal/procurador 0(8) Sr(a) SAMVRA VASCONCELOS ROSAS, sediada R
Carlos Alberto Novaes. 01 - Sermria - Maceio/AL - CEP: 57046-775

DECLARA
a) sob as penas da Lei. que até a presente data inexistem fatos impeditivos par-a 8 sua habilitação
no presente processo licltatorlo. ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
(DECL/\RAÇÃO Di\. INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVE:NIEf\JTES IMPEDITIVOS)
b) para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nO 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido
pela Lei n°. 9_854, de 27 de outubro de 1999, regulamentada pelo Decreto nO 4.358, de 05 de
setembro de 2002, que não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito)
anos para a realização de trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza,
para qualquer trabalho, mào-de-obra direta OLl indireta de menores de 16 (dezesseis) anos
Ressalva. ( ) emprega menor de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz. (DECLARAÇÃO
QUE NÃO EMPREGA MENOR) -
c) cumpre plenamente 03 requísitos de habilitação previstos para o Pregão Eletrônico em
epigrafe , e que está ciente das penalidades previstas no artigo 7" do referido diploma legaL
(DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA)

d) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penalidades legais, que esta empresa na
presente data, é considerada ( X ) MICROEMPRESA (ME), conforme Inciso I do artigo 3° da Lei
Complementar nO 123, de 14 de dezembro de 2006: ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(EPP), conforme lnciso II do artigo 3° da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006_
Declara, ainda, que está excluída elas vedações constantes do parágrafo 4° do artigo 3° da Leí
Complementar nO 123, de 14 de dezembro de 2006. (D~CLARAÇÃO D~ ENQUADRAMENTO
DE NlICROENlPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE)

Maceio-Al, 01 de agosto de 202'1
SAMYRA Assinado de forma digital

VASCONCELOS ~~~~~~~:~os
ROSAS:121239924 RO$A$"2123992429

Dados: 2021.07.3113:21:52
29 -03'00'

S VASCONCELOS ROSAS - ME

----------_LL_Anexo DECLARAÇÕES DIVERSAS EMPRESAS (0963723)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 587



S VASCONCELOS ROSAS -- ME

R Carlos Alber to Novae s. 01 - Serraria - 57046-775

1_.

748

Doravante denominado pari) fins elo no item

elo Edita] (completar com identificação elo sdital). declara, sob 8S penas da lei, em especial
o art. 299 do Penal Brasileiro. que:

foi elaborada de
ind...·j) U'lc! ''.::11i

todo ou em p.rrte: c1irH,1
OUCJO

IlI.·[

ou indi I'C' inmento
! OU clf:: [,lLi) ua

. " í) conteúdo da proposta não no
informado. discutido ou recebido de qualquer

ücacao da , por meio
ou por

(b) a eld){)rélcid para par da di,
não roi il1t'ul·m,HIII. cli,,;{' iich "U n-'CChícl,) ele qualquer o ut ro participante potencial

Iato d;1 (:c1elltificaç;}o c!;\ liri por qualquer meio ou por qualquer pessoa:

(c) Gue nau Lent()u. por uer meio ou por q,....",."., PC:SSC);]. na
ela licitação) quanto aq outro participante potencial ou

participar ou não (1<1 r cf'eridn licitação;

rl;:.l prC)j.)(},sL(.l

)(!

qualquer outro Pil!"lIcip::trltC POl,>llCi:iI ou de: Iato dil (idcntif
,rl;";I<-!i" do Lu cl{:l t·Cfc-.'I-idil liclt;\çfIO:
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
40.457.662/0001-00
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
19/01/2021 

 
NOME EMPRESARIAL 
S VASCONCELOS ROSAS 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
ASA EMPREENDIMENTOS 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não
especificados anteriormente 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5 - Empresário (Individual) 

 
LOGRADOURO 
R CARLOS ALBERTO NOVAES 

NÚMERO 
01 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
57.046-775 

BAIRRO/DISTRITO 
SERRARIA 

MUNICÍPIO 
MACEIO 

UF 
AL 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
SAMYRAVASCONCELOS01@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(82) 9658-4748 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
19/01/2021 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/10/2021 às 17:52:11 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 40.457.662/0001-00
Razão Social:S VASCONCELOS ROSA
Endereço: R CARLOS ALBERTO NOVAES 01 / SERRARIA / MACEIO / AL / 57046-775

 
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/10/2021 a 31/10/2021 
 
Certificação Número: 2021100202192613583900

Informação obtida em 20/10/2021 17:54:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 51/2021 UASG 70011

S VASCONCELOS ROSAS, inscrita no CNPJ nº 40.457.662/0001-00, declara que não possui em sua cadeia produtiva,
empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da
Constituição Federal.

Maceió, 19 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 51/2021 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro
plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 51/2021 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 40.457.662/0001-00 - S VASCONCELOS ROSAS

Maceió, 19 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 51/2021 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º
da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido
nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 40.457.662/0001-00 - S VASCONCELOS ROSAS 

19 de Outubro de 2021.

 

Voltar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 51/2021 UASG 70011

S VASCONCELOS ROSAS, inscrita no CNPJ nº 40.457.662/0001-00, declara que, conforme disposto no art. 93 da Lei
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa,
atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Maceió, 19 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 51/2021 UASG 70011

SAMYRA VASCONCELOS ROSAS, como representante devidamente constituído de 40.457.662/0001-00 - S
VASCONCELOS ROSAS doravante denominado S VASCONCELOS ROSAS, para fins do disposto no Edital do Pregão
Eletrônico 51/2021 UASG 70011, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 51/2021 UASG 70011 foi elaborada de maneira
independente pelo S VASCONCELOS ROSAS e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico
51/2021 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 51/2021 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 51/2021 UASG
70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial
ou de fato do Pregão Eletrônico 51/2021 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 51/2021 UASG 70011,não será, no todo
ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 51/2021 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 51/2021 UASG 70011 não foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS antes da abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para
firmá-la. 

Maceió, em 19 de Outubro de 2021. 

SAMYRA VASCONCELOS ROSAS
 

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 51/2021 UASG 70011

S VASCONCELOS ROSAS, inscrita no CNPJ nº 40.457.662/0001-00, declara sob as penas da Lei, que cumpre a cota de
aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Maceió, 19 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 51/2021 UASG 70011

S VASCONCELOS ROSAS, inscrita no CNPJ nº 40.457.662/0001-00, declara para fins do disposto no inciso V do art. 27
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo
menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição
Federal.

Maceió, 19 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 51/2021 UASG 70011

S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ nº 40.457.662/0001-00, declara sob as penas da lei, que até a presente data
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Maceió, 19 de Outubro de 2021.

 

Fechar
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 40.457.662/0001-00
Razão Social: S VASCONCELOS ROSAS

Atividade Econômica Principal:

8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

Endereço:
RUA CARLOS ALBERTO NOVAES, 01 - SERRARIA - Maceió / Alagoas

Emitido em: 20/10/2021 18:20 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 40.457.662/0001-00
Razão Social: S VASCONCELOS ROSAS
Nome Fantasia: ASA EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Maceió / Alagoas
Porte: Micro Empresa

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

3825 EQUIPAMENTO DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE ESTRADAS Ativo

5935 CONECTORES ELÉTRICOS Ativo

5970 ISOLADORES ELÉTRICOS E MATERIAIS ISOLANTES Ativo

5977 ESCOVAS DE CONTATO ELÉTRICO E ELETRODOS Ativo

5995
CONJUNTOS DE CABOS, CORDÕES E FIOS ELÉTRICOS PARA
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÕES

Ativo

5998
CONJUNTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PLACAS, CARTÕES
E  ITENSCORRELATOS

Ativo

5999 COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS Ativo

6105 MOTORES ELÉTRICOS Ativo

6110 EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO Ativo

6115 GERADORES E CONJUNTOS GERADORES ELÉTRICOS Ativo

6125 CONVERSORES ELÉTRICOS ROTATIVOS Ativo

6130 CONVERSORES ELÉTRICOS ESTÁTICOS Ativo

6145 FIOS E CABOS ELÉTRICOS Ativo

6260 EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO NÃO ELÉTRICOS Ativo

7310
EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR
ALIMENTOS

Ativo

7360
JOGOS, CONJUNTOS  E  EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E
SERVIR ALIMENTOS

Ativo

7930 COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO Ativo

8710 FORRAGENS E ALIMENTOS Ativo

8940
ALIMENTOS ESPECIAIS DIETÉTICOS E PREPARADOS
ALIMENTÍCIOS

Ativo

Emitido em: 20/10/2021 18:23 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 40.457.662/0001-00
Razão Social: S VASCONCELOS ROSAS
Nome Fantasia: ASA EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Maceió / Alagoas
Porte: Micro Empresa

Linhas de Fornecimento
Serviços

Código Descrição Situação

2771 Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza Ativo

2933 Limpeza Química de Equipamentos e Tubulações Ativo

14672 Limpeza Urbana Ativo

16527 Limpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo Ativo

23434
Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas- 44
Horas Semanais Diurnas- Produtividade 1800 A 2700 M2

Ativo

23450
Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - 12
Horas Diurnas - 2ª a Domingo - Outra Produtividade

Ativo

23477
Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - 12
Horas Diurnas - 2ª a 6ª Feira - Outra Produtividade

Ativo

23485
Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas-12
Horas Diurnas-Sáb/Dom e Feriado - Outra Produtividade

Ativo

23515
Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - 12
Horas Noturnas - 2ª a Domingo - Outra Produtividade

Ativo

23523
Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas-12
Horas Noturnas - 2ª a 6ª Feira - Outra Produtividade

Ativo

23540
Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas-12
Horas Noturnas-Sáb/Dom e Feriado-Outra Produtividade

Ativo

23680
Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação-Áreas Hospila-lares-12
Horas Noturnas-Sáb/Dom/Feriado-Outra Produtividade

Ativo

24040
Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - 44
Horas Semanais Diurnas - Outra Produtividade

Ativo

24104
Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas -
Outras Necessidades.

Ativo

Emitido em: 20/10/2021 18:23 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 40.457.662/0001-00
Razão Social: S VASCONCELOS ROSAS
Nome Fantasia: ASA EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/01/2022

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) MEI: Não
Capital Social: R$ 10.000,00 Data de Abertura da Empresa: 19/01/2021
CNAE Primário: 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS

CNAE Secundário 1: 4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM
CNAE Secundário 2: 4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 3: 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 4: 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 5: 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES

Dados para Contato
CEP: 57.046-775
Endereço: RUA CARLOS ALBERTO NOVAES, 01 - SERRARIA
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 96584748
E-mail: SAMYRAVASCONCELOS01@GMAIL.COM

Dados do Responsável Legal
121.239.924-29CPF:

Nome: SAMYRA VASCONCELOS ROSAS

Emitido em: 20/10/2021 18:22 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
121.239.924-29CPF:

Nome: SAMYRA VASCONCELOS ROSAS
E-mail: empreendimentosasa1@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais
3825 - EQUIPAMENTO DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE ESTRADAS
5935 - CONECTORES ELÉTRICOS
5970 - ISOLADORES ELÉTRICOS E MATERIAIS ISOLANTES
5977 - ESCOVAS DE CONTATO ELÉTRICO E ELETRODOS
5995 - CONJUNTOS DE CABOS, CORDÕES E FIOS ELÉTRICOS PARA  EQUIPAMENTOS DE
COMUNICAÇÕES
5998 - CONJUNTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PLACAS, CARTÕES  E  ITENSCORRELATOS
5999 - COMPONENTES ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS DIVERSOS
6105 - MOTORES ELÉTRICOS
6110 - EQUIPAMENTOS DE CONTROLE ELÉTRICO
6115 - GERADORES E CONJUNTOS GERADORES ELÉTRICOS
6125 - CONVERSORES ELÉTRICOS ROTATIVOS
6130 - CONVERSORES ELÉTRICOS ESTÁTICOS
6145 - FIOS E CABOS ELÉTRICOS
6260 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO NÃO ELÉTRICOS
7310 - EQUIPAMENTOS PARA COZINHAR, ASSAR E SERVIR ALIMENTOS
7360 - JOGOS, CONJUNTOS  E  EQUIPAMENTOS PARA PREPARAR E SERVIR ALIMENTOS
7930 - COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO
8710 - FORRAGENS E ALIMENTOS
8940 - ALIMENTOS ESPECIAIS DIETÉTICOS E PREPARADOS ALIMENTÍCIOS
Serviços
2771 - Ar Condicionado - Manutenção de Sistemas / Limpeza
2933 - Limpeza Química de Equipamentos e Tubulações
14672 - Limpeza Urbana
16527 - Limpeza de Fossa / Esgoto / Boca de Lobo
23434 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas- 44 Horas Semanais Diurnas-
Produtividade 1800 A 2700 M2
23450 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - 12 Horas Diurnas - 2ª a
Domingo - Outra Produtividade
23477 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - 12 Horas Diurnas - 2ª a 6ª
Feira - Outra Produtividade
23485 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas-12 Horas Diurnas-Sáb/Dom e
Feriado - Outra Produtividade
23515 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - 12 Horas Noturnas - 2ª a
Domingo - Outra Produtividade
23523 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas-12 Horas Noturnas - 2ª a 6ª
Feira - Outra Produtividade
23540 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas-12 Horas Noturnas-Sáb/Dom
e Feriado-Outra Produtividade

Emitido em: 20/10/2021 18:22 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Credenciamento

Serviços
23680 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação-Áreas Hospila-lares-12 Horas Noturnas-
Sáb/Dom/Feriado-Outra Produtividade
24040 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - 44 Horas Semanais Diurnas
- Outra Produtividade
24104 - Prestação de Serviço de Limpeza e Conservação - Áreas Exter-nas - Outras Necessidades.

Emitido em: 20/10/2021 18:22 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 40.457.662/0001-00
Razão Social: S VASCONCELOS ROSAS
Nome Fantasia: ASA EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF Nº Registro Data de Validade

TC DA SILVA ROSAS ME 001 -

Emitido em: 21/10/2021 14:36 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 40.457.662/0001-00
Razão Social: S VASCONCELOS ROSAS
Nome Fantasia: ASA EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 982477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Âmbito da Sanção: Município
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 13/10/2021 Prazo Final: 13/10/2022
Número do Processo: 011
Descrição/Justificativa: DESCUMPRIMENTO DA ENTREGA DOS PRODUTOS

Ocorrência 1:

Emitido em: 21/10/2021 14:36 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 40.457.662/0001-00
Razão Social: S VASCONCELOS ROSAS
Nome Fantasia: ASA EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Tipo Ocorrência: Impedimento de Licitar e Contratar - Lei nº 10.520/02, art. 7º
Motivo: Retardamento da execução do objeto ou não manutenção da proposta
UASG Sancionadora: 982477 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO
Âmbito da Sanção: Município
Prazo: Determinado
Prazo Inicial: 13/10/2021 Prazo Final: 13/10/2022
Número do Processo: 011
Descrição/Justificativa: DESCUMPRIMENTO DA ENTREGA DOS PRODUTOS

Ocorrência 1:

Emitido em: 21/10/2021 14:37 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 40.457.662/0001-00
Razão Social: S VASCONCELOS ROSAS
Nome Fantasia: ASA EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 21/10/2021 14:37 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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56502931472Usuário:

21/10/2021 16:02:05Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

S VASCONCELOS ROSAS Adimplente40457662
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Pregão Eletrônico

70011 .512021 .27679 .5032 .381514824

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00051/2021

 
Às 14:00 horas do dia 19 de outubro de 2021, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros
da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 168/2021 de 07/04/2021, em atendimento às
disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019,
referente ao Processo nº 0004449-62.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00051/2021.
Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição de material de consumo – gêneros alimentícios para atender às
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de 2021, conforme
especificado no ANEXO I-A do Edital.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no
edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes
relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café, apresentação: torrado moído, intensidade: média, tipo: tradicional,
empacotamento: vácuo
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2.000 Unidade de fornecimento: Pacote 250,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 18.480,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: MACHADO ARMARINHOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 15.360,0000 .

Item: 2
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café, apresentação: torrado em grão, intensidade: média, tipo: tradicional,
característica adicional: grãos café arábica
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Pacote 1,00 KG
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.509,8000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$
3.000,0000 e com valor negociado a R$ 2.509,8000 .

Item: 3
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café, apresentação: solúvel granulado, intensidade: média, tipo: tradicional,
característica adicional: descafeinado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 40 Unidade de fornecimento: Sachê 50,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 306,8000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: S VASCONCELOS ROSAS, pelo melhor lance de R$ 210,0000 .

Histórico
Item: 1 - Café

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

08.388.921/0001-85 MIKROSHOP
COMERCIO
SOLUCOES E

Sim Sim 2.000 R$ 9,1500 R$ 18.300,0000 19/10/2021
07:44:47
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TECNOLOGIA
LTDA
Marca: SAO BRAZ 
Fabricante: SAO BRAZ 
Modelo / Versão: COFFEE SHOP PREMIUM 250GR A VÁCUO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ TORRADO MOÍDO, do tipo superior, de 1ª linha,
empacotado a vácuo em embalagens de alumínio prensadas, pacote com 250 g. 
Porte da empresa: ME/EPP

64.106.552/0001-61 DPS
GONCALVES
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
ALIMENTOS
LTDA

Sim Sim 2.000 R$ 9,2000 R$ 18.400,0000 19/10/2021
13:02:28

Marca: FRATERNO 
Fabricante: CAFE FRATERNO 
Modelo / Versão: FRATERNO SUPERIOR A VACUO - PQC ABIC 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ TORRADO MOÍDO, do tipo superior, de 1ª linha,
empacotado a vácuo em embalagens de alumínio prensadas, pacote com 250 g. Pureza comprovada através
de “Certificado de Autorização ao uso do selo de pureza ABIC”, comprovado no site da ABIC. A qualidade
deve ser comprovada pelo Certificado no PQC - Programa de Qualidade do Café, da ABIC, em plena validade,
com nota de Qualidade Global mínima de 6,0 pontos na Escala Sensorial do Café; Normas técnicas em
conformidade com a Resolução RDC 277/2005 ANVISA. Validade mínima: 11 meses no ato da entrega
(gravado em cada embalagem de 250g). 
Porte da empresa: ME/EPP

27.245.852/0001-03 SUL BRASIL
ATACADISTA
LIMITADA

Sim Sim 2.000 R$ 9,2400 R$ 18.480,0000 18/10/2021
09:27:46

Marca: Odebrecht 
Fabricante: Odebrecht Com Ind de Cafe Ltda 
Modelo / Versão: Superior 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ TORRADO MOÍDO, do tipo superior, de 1ª linha,
empacotado a vácuo em embalagens de alumínio prensadas, pacote com 250 g. Pureza comprovada através
de “Certificado de Autorização ao uso do selo de pureza ABIC”, comprovado no site da ABIC. A qualidade
deve ser comprovada pelo Certificado no PQC - Programa de Qualidade do Café, da ABIC, em plena validade,
ou Laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade Global mínima
de 6,0 pontos na Escala Sensorial do Café; Normas técnicas em conformidade com a Resolução RDC
277/2005 ANVISA. Validade mínima: 11 meses no ato da entrega (gravado em cada embalagem de 250g). 
Porte da empresa: ME/EPP

40.457.662/0001-00 S
VASCONCELOS
ROSAS

Sim Sim 2.000 R$ 10,0000 R$ 20.000,0000 19/10/2021
08:53:08

Marca: marata 
Fabricante: marata 
Modelo / Versão: marata 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ TORRADO E MOÍDO 
Porte da empresa: ME/EPP

24.174.062/0001-88 MACHADO
ARMARINHOS
LTDA

Sim Sim 2.000 R$ 10,0000 R$ 20.000,0000 19/10/2021
12:58:33

Marca: Blend 53 Superior. 
Fabricante: Blend 53 Superior (Fabricante São Braz). 
Modelo / Versão: do tipo superior, de 1ª linha 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ TORRADO MOÍDO, do tipo superior, de 1ª linha,
empacotado a vácuo em embalagens de alumínio prensadas, pacote com 250 g. Pureza comprovada através
de “Certificado de Autorização ao uso do selo de pureza ABIC”, comprovado no site da ABIC. A qualidade
deve ser comprovada pelo Certificado no PQC - Programa de Qualidade do Café, da ABIC, em plena validade,
ou Laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade Global mínima
de 6,0 pontos na Escala Sensorial do Café; Normas técnicas em conformidade com a Resolução RDC
277/2005 ANVISA. Validade mínima: 11 meses no ato da entrega (gravado em cada embalagem de 250g).
Marca: Blend 53 Superior. 
Porte da empresa: ME/EPP

14.376.716/0001-00 P GALVÃO
DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS
EIRELI

Sim Sim 2.000 R$ 10,2000 R$ 20.400,0000 19/10/2021
12:21:16

Marca: MARATÁ 
Fabricante: MARATÁ 
Modelo / Versão: PCT 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ TORRADO MOÍDO, do tipo superior, de 1ª linha,
empacotado a vácuo em embalagens de alumínio prensadas, pacote com 250 g. Pureza comprovada através
de “Certificado de Autorização ao uso do selo de pureza ABIC”, comprovado no site da ABIC. A qualidade
deve ser comprovada pelo Certificado no PQC - Programa de Qualidade do Café, da ABIC, em plena validade,
ou Laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade Global mínima
de 6,0 pontos na Escala Sensorial do Café; Normas técnicas em conformidade com a Resolução RDC
277/2005 ANVISA. Validade mínima: 11 meses no ato da entrega (gravado em cada embalagem de 250g). 
Porte da empresa: ME/EPP
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Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 20.400,0000 14.376.716/0001-00 19/10/2021 14:00:00:950
R$ 20.000,0000 24.174.062/0001-88 19/10/2021 14:00:00:950
R$ 20.000,0000 40.457.662/0001-00 19/10/2021 14:00:00:950
R$ 18.480,0000 27.245.852/0001-03 19/10/2021 14:00:00:950
R$ 18.400,0000 64.106.552/0001-61 19/10/2021 14:00:00:950
R$ 18.300,0000 08.388.921/0001-85 19/10/2021 14:00:00:950
R$ 18.350,0000 24.174.062/0001-88 19/10/2021 14:05:54:627
R$ 18.000,0000 40.457.662/0001-00 19/10/2021 14:07:18:363
R$ 17.999,0000 27.245.852/0001-03 19/10/2021 14:10:50:987
R$ 18.299,0000 24.174.062/0001-88 19/10/2021 14:11:19:450
R$ 18.275,0000 08.388.921/0001-85 19/10/2021 14:12:01:177
R$ 17.990,0000 14.376.716/0001-00 19/10/2021 14:13:45:713
R$ 17.991,0000 24.174.062/0001-88 19/10/2021 14:14:41:927
R$ 17.960,0000 08.388.921/0001-85 19/10/2021 14:18:19:273
R$ 17.959,0000 27.245.852/0001-03 19/10/2021 14:18:37:270
R$ 17.959,5000 24.174.062/0001-88 19/10/2021 14:18:53:400
R$ 17.900,0000 40.457.662/0001-00 19/10/2021 14:18:58:033
R$ 17.600,0000 14.376.716/0001-00 19/10/2021 14:19:08:223
R$ 17.650,0000 24.174.062/0001-88 19/10/2021 14:19:16:610
R$ 17.599,0000 40.457.662/0001-00 19/10/2021 14:19:38:457
R$ 17.550,0000 14.376.716/0001-00 19/10/2021 14:20:26:453
R$ 15.360,0000 24.174.062/0001-88 19/10/2021 14:21:07:287
R$ 15.600,0000 40.457.662/0001-00 19/10/2021 14:22:03:060
R$ 15.940,0000 64.106.552/0001-61 19/10/2021 14:24:01:130

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 19/10/2021
14:00:03 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

19/10/2021
14:20:18 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 19/10/2021
14:20:18

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que
apresentaram lance entre R$ 17.599,0000 e R$ 18.400,0000.

Encerramento 19/10/2021
14:25:19 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

19/10/2021
14:25:19 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

19/10/2021
14:37:59

Convocado para envio de anexo o fornecedor MACHADO ARMARINHOS LTDA,
CNPJ/CPF: 24.174.062/0001-88.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

19/10/2021
14:58:19

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MACHADO
ARMARINHOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.174.062/0001-88.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

20/10/2021
15:25:25

Convocado para envio de anexo o fornecedor MACHADO ARMARINHOS LTDA,
CNPJ/CPF: 24.174.062/0001-88.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

20/10/2021
15:39:22

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MACHADO
ARMARINHOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.174.062/0001-88.

Aceite de proposta 20/10/2021
17:23:21

Aceite individual da proposta. Fornecedor: MACHADO ARMARINHOS LTDA,
CNPJ/CPF: 24.174.062/0001-88, pelo melhor lance de R$ 15.360,0000.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
14:40:40

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MACHADO ARMARINHOS LTDA -
CNPJ/CPF: 24.174.062/0001-88

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 2 - Café

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit. Valor Global Data/Hora
Registro

64.106.552/0001-61 DPS
GONCALVES

Sim Sim 60 R$ 50,0000 R$ 3.000,0000 19/10/2021
13:02:28
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INDUSTRIA E
COMERCIO DE
ALIMENTOS
LTDA
Marca: FRATERNO 
Fabricante: CAFE FRATERNO 
Modelo / Versão: FRATERNO GRÃO GOURMET 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ TORRADO EM GRÃO tipo Expresso, pureza comprovada
através de “Certificado de Autorização ao uso do selo de pureza ABIC”, comprovado no site da ABIC. A
comprovação de qualidade do produto demonstrada através de laudos emitidos por laboratórios
credenciados pelo Ministério da Saúde e/ou Ministério da Agricultura. Embalagem valvulada ou à vácuo.
Apresentação em pacotes de 1 Kg. Validade mínima: 05 meses no ato da entrega. 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 3.000,0000 64.106.552/0001-61 19/10/2021 14:00:00:950

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 19/10/2021
14:00:05 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

19/10/2021
14:15:47 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a
etapa fechada

19/10/2021
14:15:47

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram lance no
valor de R$ 3.000,0000.

Encerramento 19/10/2021
14:20:48 Item encerrado.

Encerramento
etapa fechada

19/10/2021
14:20:48 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

19/10/2021
14:57:31

Convocado para envio de anexo o fornecedor DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.106.552/0001-61.

Encerramento
do prazo -
Convocação
anexo

19/10/2021
15:18:34

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DPS GONCALVES INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.106.552/0001-61.

Aceite de
proposta

19/10/2021
17:45:47

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.106.552/0001-61, pelo melhor lance de R$ 3.000,0000 e
com valor negociado a R$ 2.509,8000. Motivo: VALOR NEGOCIADO, CONFORME CHAT DE
CONVERSAÇÃO.

Habilitação de
fornecedor

21/10/2021
14:40:40

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 64.106.552/0001-61

Não existem intenções de recurso para o item

 
Item: 3 - Café

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor

Unit.
Valor
Global

Data/Hora
Registro

14.376.716/0001-00 P GALVÃO
DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS
EIRELI

Sim Sim 40 R$ 9,1800 R$ 367,2000 19/10/2021
12:21:16

Marca: MARATÁ 
Fabricante: MARATÁ 
Modelo / Versão: SACHÊ 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ DESCAFEINADO instantâneo, registro no Ministério da
Saúde e/ou Ministério da Agricultura, com apresentação em embalagem com 50g. Validade mínima: 12
meses no ato da entrega.55 
Porte da empresa: ME/EPP

40.457.662/0001-00 S VASCONCELOS
ROSAS

Sim Sim 40 R$ 10,0000 R$ 400,0000 19/10/2021
08:53:08

Marca: marata 
Fabricante: marata 
Modelo / Versão: marata 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ DESCAFEINADO 
Porte da empresa: ME/EPP
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Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 400,0000 40.457.662/0001-00 19/10/2021 14:00:00:950
R$ 367,2000 14.376.716/0001-00 19/10/2021 14:00:00:950
R$ 300,0000 40.457.662/0001-00 19/10/2021 14:08:04:670
R$ 290,0000 14.376.716/0001-00 19/10/2021 14:14:09:830
R$ 289,0000 40.457.662/0001-00 19/10/2021 14:19:08:123
R$ 285,0000 14.376.716/0001-00 19/10/2021 14:19:24:127
R$ 284,0000 40.457.662/0001-00 19/10/2021 14:19:47:073
R$ 280,0000 14.376.716/0001-00 19/10/2021 14:20:11:047
R$ 250,0000 14.376.716/0001-00 19/10/2021 14:21:11:200
R$ 210,0000 40.457.662/0001-00 19/10/2021 14:22:22:320

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Abertura 19/10/2021
14:00:06 Item aberto.

Encerramento etapa
aberta

19/10/2021
14:20:33 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa fechada 19/10/2021
14:20:33

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que
apresentaram lance entre R$ 280,0000 e R$ 284,0000.

Encerramento 19/10/2021
14:25:34 Item encerrado.

Encerramento etapa
fechada

19/10/2021
14:25:34 Encerrada etapa fechada do item.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

19/10/2021
15:20:18

Convocado para envio de anexo o fornecedor S VASCONCELOS ROSAS,
CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

19/10/2021
16:35:30

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S VASCONCELOS
ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

19/10/2021
17:50:21

Convocado para envio de anexo o fornecedor S VASCONCELOS ROSAS,
CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

19/10/2021
19:29:29

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S VASCONCELOS
ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00.

Aceite de proposta 20/10/2021
15:06:36

Aceite individual da proposta. Fornecedor: S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF:
40.457.662/0001-00, pelo melhor lance de R$ 210,0000.

Habilitação de fornecedor 21/10/2021
14:40:40

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: S VASCONCELOS ROSAS -
CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 19/10/2021
14:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas
automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão
estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre

08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema 19/10/2021

14:00:03
O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 19/10/2021
14:00:05

O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 19/10/2021
14:00:06

O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 19/10/2021
14:15:47

A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance no valor
de R$ 3.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:20:47 do dia

19/10/2021.
Sistema 19/10/2021

14:20:18
A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre
R$ 17.599,0000 e R$ 18.400,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às

14:25:18 do dia 19/10/2021.
Sistema 19/10/2021

14:20:33
A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre

R$ 280,0000 e R$ 284,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às
14:25:33 do dia 19/10/2021.

Sistema 19/10/2021
14:20:48

O fornecedor da proposta no valor de R$ 3.000,0000 não enviou lance único e
fechado para o item 2.
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Sistema 19/10/2021
14:20:48

O item 2 está encerrado.

Sistema 19/10/2021
14:25:19

O fornecedor da proposta no valor de R$ 17.959,0000 não enviou lance único e
fechado para o item 1.

Sistema 19/10/2021
14:25:19

O fornecedor da proposta no valor de R$ 17.960,0000 não enviou lance único e
fechado para o item 1.

Sistema 19/10/2021
14:25:19

O item 1 está encerrado.

Sistema 19/10/2021
14:25:34

O item 3 está encerrado.

Sistema 19/10/2021
14:25:38

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 19/10/2021
14:32:30

Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira
colocada para o item 01. Considerando a determinação da legislação e do pregão
eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores

menores. Aceita o valor de R$ 13.500,00?
24.174.062/0001-

88
19/10/2021
14:34:45

Boa tarde senhor pregoeiro.

24.174.062/0001-
88

19/10/2021
14:35:25

Senhor pregoeiro, infelizmente não conseguimos reduzir nosso valor.

Pregoeiro 19/10/2021
14:37:44

Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - Agradeço. Convocaremos o pedido de anexo.
V.Sª deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente ajustada ao valor

do lance ofertado (R$ 15.360,00), contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DO
ITEM, BEM COMO ASSINADA.

Pregoeiro 19/10/2021
14:37:51

Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - Iremos convocar anexo.

Sistema 19/10/2021
14:37:59

Senhor fornecedor MACHADO ARMARINHOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.174.062/0001-88,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 19/10/2021
14:38:14

Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - Anexo convocado.

Pregoeiro 19/10/2021
14:39:49

Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Sr(a)
Licitante, boa tarde. V.Sª foi a única colocada para o item 02. Considerando a

determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a
possibilidade de negociação de valores menores. Aceita o valor de R$ 1.740,00?

64.106.552/0001-
61

19/10/2021
14:42:33

Boa tarde. O valor de 1740,00 sugerido não é viável...

Pregoeiro 19/10/2021
14:44:00

Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Qual a sua
melhor oferta?

Pregoeiro 19/10/2021
14:50:32

Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Qual a sua
melhor oferta?

64.106.552/0001-
61

19/10/2021
14:50:44

Sr. pregoeiro, aproveitando o espaço, na condição de participante também do item
1, café ressaltar que os licitantes 1º e 2º colocados não comprovaram a qualidade
SUPERIOR do café ofertado. A marca BLEND 53 consta como tradicional na ABIC.

64.106.552/0001-
61

19/10/2021
14:51:22

Quanto ao item 2, conseguimos chegar no valor de Referência, 2.509,80

Pregoeiro 19/10/2021
14:57:15

Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Agradeço.
Convocaremos o pedido de anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua
proposta devidamente ajustada ao valor do lance negociado (R$ 2.509,80),
contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, BEM COMO ASSINADA.

Sistema 19/10/2021
14:57:31

Senhor fornecedor DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,
CNPJ/CPF: 64.106.552/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.

Sistema 19/10/2021
14:58:19

Senhor Pregoeiro, o fornecedor MACHADO ARMARINHOS LTDA, CNPJ/CPF:
24.174.062/0001-88, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 19/10/2021
14:58:54

Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Anexo
convocado. Sr(a) Licitante, todas as propostas serão encaminhadas para a unidade

requisitante para análise técnica das mesmas.
Pregoeiro 19/10/2021

14:59:47
Para S VASCONCELOS ROSAS - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira

colocada para o item 03. Considerando a determinação da legislação e do pregão
eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores

menores. Aceita o valor de R$ 150,00?
Pregoeiro 19/10/2021

15:08:42
Para S VASCONCELOS ROSAS - Sr(a) Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira

colocada para o item 03. Considerando a determinação da legislação e do pregão
eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores

menores. Aceita o valor de R$ 150,00?
Pregoeiro 19/10/2021

15:12:19
Para S VASCONCELOS ROSAS - Sr(a) Licitante, estamos aguardando o

pronunciamento de V.Sª
40.457.662/0001-

00
19/10/2021
15:15:55

Boa tarde, infelizmente não consigo chegar nesse valor

Sistema 19/10/2021 Senhor Pregoeiro, o fornecedor DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE
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15:18:34 ALIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.106.552/0001-61, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro 19/10/2021

15:19:53
Para S VASCONCELOS ROSAS - Agradeço. Convocaremos o pedido de anexo. V.Sª
deverá juntar na presente sessão sua proposta devidamente ajustada ao valor do

lance ofertado (R$ 210,00), contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, BEM
COMO ASSINADA.

Sistema 19/10/2021
15:20:18

Senhor fornecedor S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00,
solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.

Pregoeiro 19/10/2021
15:20:31

Para S VASCONCELOS ROSAS - Anexo convocado.

Pregoeiro 19/10/2021
15:35:52

Para S VASCONCELOS ROSAS - Estamos aguardando o envio da proposta.

40.457.662/0001-
00

19/10/2021
15:41:21

Certo, estaremos enviando dentro do prazo de 2 horas

Sistema 19/10/2021
16:35:30

Senhor Pregoeiro, o fornecedor S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF:
40.457.662/0001-00, enviou o anexo para o ítem 3.

Pregoeiro 19/10/2021
16:53:33

Srs(as) Licitantes, informo que encaminhei as propostas apresentadas para análise
técnica das mesmas pela unidade requisitante. Favor aguardar.

Pregoeiro 19/10/2021
17:16:23

Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - Sr(a) Licitante, transcrevo o despacho
(parágrafo) proferido pela unidade demandante quando da análise da proposta de

V.Sª:
Pregoeiro 19/10/2021

17:17:48
Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - ..."ITEM 01 - EMPRESA MACHADO

ARMARINHOS (0961954) O licitante oferta "CAFÉ TORRADO MOÍDO, do tipo
superior, de 1ª linha, empacotado a vácuo em embalagens de alumínio prensadas,

pacote com 250 g. Pureza comprovada através de “Certificado de Autorização ao uso
do selo de pureza ABIC”, comprovado no site da ABIC. ...

Pregoeiro 19/10/2021
17:18:06

Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - ... A qualidade deve ser comprovada pelo
Certificado no PQC - Programa de Qualidade do Café, da ABIC, em plena validade,

Laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de
Qualidade Global mínima de 6,0 pontos na Escala Sensorial do Café; Normas

técnicas em conformidade com a Resolução RDC 277/2005 ANVISA. ...
Pregoeiro 19/10/2021

17:18:32
Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - ... Validade mínima: 11 meses no ato da

entrega (gravado em cada embalagem de 250g). Marca: Blend 53 Superior
(Fabricante: São Braz)". Em consulta ao site da ABIC, verificamos que o café

ofertado tem certificação no PQC de qualidade TRADICIONAL e não SUPERIOR,
conforme exigimos. Vide abaixo, dados extraídos do site da ABIC, para o café

ofertado: ...
Pregoeiro 19/10/2021

17:18:51
Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - ... SAO BRAZ S_A IND. E COM. DE ALIMENTOS

S.A PB BLEND 53 BLEND 53 TRADICIONAL Pouch TM Tradicional SAO BRAZ S_A
IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A (PB);

Pregoeiro 19/10/2021
17:19:08

Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - ...Não foi encontrado nenhuma outra
informação para o café BLEND 53. Destarte, esta unidade conclui que o produto

ofertado NÃO ATENDE às especificações do Edital. ..."
Pregoeiro 19/10/2021

17:19:32
Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Sr(a)

Licitante, transcrevo o despacho (parágrafo) proferido pela unidade demandante
quando da análise da proposta de V.Sª:

Pregoeiro 19/10/2021
17:20:13

Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ..."TEM 02 -
EMPRESA DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

(0961984, 0961990, 0961991 e 0961992). O licitante oferta "CAFÉ TORRADO EM
GRÃO tipo Expresso, pureza comprovada através de “Certificado de Autorização ao

uso do selo de pureza ABIC”, comprovado no site da ABIC. A comprovação de
qualidade do produto demonstrada através de laudos ...

Pregoeiro 19/10/2021
17:20:30

Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ... emitidos
por laboratórios credenciados pelo Ministério da Saúde e/ou Ministério da

Agricultura. Embalagem valvulada ou à vácuo. Apresentação em pacotes de 1 Kg.
Validade mínima: 05 meses no ato da entrega. MARCA: FRATERNO GRÃO GOURMET

Fabricante: DPS Gonçalves Ind. Com. De Alimentos LTDA". ...
Pregoeiro 19/10/2021

17:21:09
Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ...Em

consulta ao site da ABIC, verificamos que o café ofertado tem certificação no PQC de
qualidade TRADICIONAL e não SUPERIOR, conforme exigimos. Vide abaixo, dados

extraídos do site da ABIC, para o café ofertado: ...
Pregoeiro 19/10/2021

17:21:31
Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ... DPS

GONCALVES IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA. SP FRATERNO FRATERNO GRAO
GOURMET Pouch GR Gourmet DPS GONCALVES IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA.

(SP); Destarte, esta unidade conclui que o produto ofertado ATENDE às
especificações do Edital. ..."

64.106.552/0001-
61

19/10/2021
17:22:07

O nosso café em grãos, item 2, é certificado como GOURMET.

Pregoeiro 19/10/2021
17:22:32

Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Sr(a)
Licitante, a proposta de V.Sª atende aos requisitos do Edital, conforme parecer
técnico da unidade requisitante, razão pela qual, iremos aceitar a sua proposta.

64.106.552/0001-
61

19/10/2021
17:23:16

E o item 1, o café ofertado por nós é certificado como SUPERIOR, no PQC-ABIC
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Pregoeiro 19/10/2021
17:26:34

Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - Sr(a) Licitante, V.Sª gostaria de efetuar algum
esclarecimento acerca do parecer técnico abaixo transcrito efetuado pela unidade

requisitante?
Pregoeiro 19/10/2021

17:28:29
Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - Sr(a) Licitante, V.Sª gostaria de efetuar algum

esclarecimento acerca do parecer técnico abaixo transcrito efetuado pela unidade
requisitante?

24.174.062/0001-
88

19/10/2021
17:29:08

Boa tarde senhor pregoeiro.

24.174.062/0001-
88

19/10/2021
17:29:49

Com nossos cumprimentos, passamos a dispor acerca de nossa desclassificação para
o item Café do Pregão Eletrônico nº 51/2021.

24.174.062/0001-
88

19/10/2021
17:32:15

Provavelmente, o site do fabricante pode estar incompleto. Conforme PQC que
podemos anexar, além disso podemos apresentar também fotografias do produto.

24.174.062/0001-
88

19/10/2021
17:35:08

Aproveitamos, inclusive, esta oportunidade, para informar o contato do gerente
geral da São Braz, que pode confirmar que o café Blend 53 também é produzido no

tipo SUPERIOR, Jander Santos (82 3327-7256 ou 99121-2417).
24.174.062/0001-

88
19/10/2021
17:35:43

Por todo o exposto, pedimos que retrocedam à decisão que nos desclassificou.

24.174.062/0001-
88

19/10/2021
17:35:54

Muito atenciosamente,

Pregoeiro 19/10/2021
17:38:40

Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - Sr(a) Licitante, irei encaminhar a sua
observação à unidade requisitante.

Pregoeiro 19/10/2021
17:42:18

Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - Observações encaminhadas para análise
técnica. Favor aguardar.

Pregoeiro 19/10/2021
17:43:31

Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - A unidade
requisitante quando da análise do item 02, assim retificou: ..."Solicito que

desconsidere o teor do Despacho SEALMOX (0962020) quanto ao item 2 e considere
o que descrito abaixo: ITEM 02 - EMPRESA DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA (0961984, 0961990, 0961991 e 0961992). ...
Pregoeiro 19/10/2021

17:43:46
Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ...O licitante

oferta "CAFÉ TORRADO EM GRÃO tipo Expresso, pureza comprovada através de
“Certificado de Autorização ao uso do selo de pureza ABIC”, comprovado no site da

ABIC. A comprovação de qualidade do produto demonstrada através de laudos
emitidos por laboratórios credenciados pelo Ministério da Saúde e/ou Ministério da

Agricultura. ...
Pregoeiro 19/10/2021

17:44:10
Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ...

Embalagem valvulada ou à vácuo. Apresentação em pacotes de 1 Kg. Validade
mínima: 05 meses no ato da entrega. MARCA: FRATERNO GRÃO GOURMET

Fabricante: DPS Gonçalves Ind. Com. De Alimentos LTDA". Em consulta ao site da
ABIC, verificamos que o café ofertado tem certificação no PQC de qualidade

GOURMET. Vide abaixo, dados extraídos do site da ABIC, ..
Pregoeiro 19/10/2021

17:44:28
Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ...para o

café ofertado: DPS GONCALVES IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA. SP FRATERNO
FRATERNO GRAO GOURMET Pouch GR Gourmet DPS GONCALVES IND. E COM. DE

ALIMENTOS LTDA. (SP); Destarte, esta unidade conclui que o produto ofertado
ATENDE às especificações do Edital. ..."

Pregoeiro 19/10/2021
17:44:55

Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Iremos
aceitar a proposta de V.Sª quanto ao item 02, conforme parecer técnico, abaixo

transcrito.
64.106.552/0001-

61
19/10/2021
17:45:56

Sr. pregoeiro, fiz algumas considerações por e-mail. Peço gentileza em tomar
ciência.

Pregoeiro 19/10/2021
17:46:25

Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - Solicito que as manifestações sejam aqui
consideradas.

Pregoeiro 19/10/2021
17:47:40

Para S VASCONCELOS ROSAS - Transcrevo o despacho da análise técnica pela
unidade requisitante: ..."Da análise técnica da proposta da empresa S

VASCONCELOS ROSAS - item 03 (0962118), temos que: A empresa oferta o CAFÉ
DESCAFEÍNADO MARATÁ. O Edital especifica o item como CAFÉ DESCAFEINADO

instantâneo, registro no Ministério da Saúde e/ou Ministério da Agricultura, com ...
Pregoeiro 19/10/2021

17:48:13
Para S VASCONCELOS ROSAS - ...com apresentação em embalagem com 50g.
Validade mínima: 12 meses no ato da entrega. Verificamos que existe o CAFÉ

DESCAFEINADO MARATÁ - TORRADO E MOÍDO. E ainda o CAFÉ DESCAFEINADO
MARATÁ - INSTANTÂNEO. ...

Pregoeiro 19/10/2021
17:48:32

Para S VASCONCELOS ROSAS - ...Necessário portanto que sejam realizados ajustes
na especificação do tipo do item ofertado. E ainda ressaltar o período de validade do

mesmo na proposta..."
Pregoeiro 19/10/2021

17:49:44
Para S VASCONCELOS ROSAS - Solicito que V.Sª esclareça o contido no parecer

técnico, iremos convocar anexo.
Sistema 19/10/2021

17:50:21
Senhor fornecedor S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.
Pregoeiro 19/10/2021

17:50:34
Para S VASCONCELOS ROSAS - Anexo convocado.

Pregoeiro 19/10/2021 Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - Encaminhei as observações de V.Sª para
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17:51:46 análise técnica. Favor aguardar.
Pregoeiro 19/10/2021

18:10:22
Tendo em vista o encerramento do horário comercial, suspenderemos a sessão

eletrônica e retornaremos, amanhã, dia 20/10/2021, às 15 horas. Deixaremos o
sistema em aberto para que a empresa S VASCONCELOS ROSAS, proceda o envio

da proposta conforme parecer técnico efetuado pela unidade requisitante.
Sistema 19/10/2021

19:29:29
Senhor Pregoeiro, o fornecedor S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF:

40.457.662/0001-00, enviou o anexo para o ítem 3.
Pregoeiro 20/10/2021

15:01:12
Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 20/10/2021
15:05:14

Para S VASCONCELOS ROSAS - Sr(a) Licitante, boa tarde. Informo que encaminhei
o catálogo encaminhado por V.Sª à unidade requisitante para análise técnica, onde
obtivemos o seguinte despacho: ..."Após análise do catálogo referente ao item 03
0962620, informo que o produto ofertado atende às especificações do Edital. ..."

Pregoeiro 20/10/2021
15:05:53

Para S VASCONCELOS ROSAS - Conforme o parecer técnico da unidade requisitante,
iremos aceitar a proposta de V.Sª quanto ao item 03.

Pregoeiro 20/10/2021
15:13:10

Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - Sr(a) Licitante, boa tarde. Transcrevo o inteiro
teor do despacho proferido pela unidade requisitante, quanto ao informado por V.Sª,

no chat de conversação:
Pregoeiro 20/10/2021

15:13:34
Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - ..."Da análise técnica da proposta para o item

01, conforme se vê em despacho SEALMOX (0962020), apontamos o que segue:
ITEM 01 - EMPRESA MACHADO ARMARINHOS (0961954) ...

Pregoeiro 20/10/2021
15:13:47

Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - ... O licitante oferta "CAFÉ TORRADO MOÍDO,
do tipo superior, de 1ª linha, empacotado a vácuo em embalagens de alumínio
prensadas, pacote com 250 g. Pureza comprovada através de “Certificado de
Autorização ao uso do selo de pureza ABIC”, comprovado no site da ABIC. A

qualidade deve ser comprovada pelo Certificado no PQC - Programa de Qualidade do
Café, ...

Pregoeiro 20/10/2021
15:14:06

Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - ...da ABIC, em plena validade, Laudo de
avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade
Global mínima de 6,0 pontos na Escala Sensorial do Café; Normas técnicas em

conformidade com a Resolução RDC 277/2005 ANVISA. Validade mínima: 11 meses
no ato da entrega (gravado em cada embalagem de 250g). ...

Pregoeiro 20/10/2021
15:14:23

Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - ...Marca: Blend 53 Superior (Fabricante: São
Braz)". Em consulta ao site da ABIC, verificamos que o café ofertado tem

certificação no PQC de qualidade TRADICIONAL e não SUPERIOR, conforme
exigimos. Vide abaixo, dados extraídos do site da ABIC, para o café ofertado: ...

Pregoeiro 20/10/2021
15:14:40

Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - ... SAO BRAZ S_A IND. E COM. DE ALIMENTOS
S.A PB BLEND 53 BLEND 53 TRADICIONAL Pouch TM Tradicional SAO BRAZ S_A

IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A (PB); ...
Pregoeiro 20/10/2021

15:15:01
Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - ... Não foi encontrado nenhuma outra

informação para o café BLEND 53. Partindo, no entanto, das observações apontadas
por essa unidade, em despacho (0962217), solicitamos que seja diligenciado junto

ao licitante para que nos sejam apresentados fotos ou catálogo do item, que
contenha rótulo legível e o tipo de embalagem. ...

Pregoeiro 20/10/2021
15:15:14

Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - ... Ainda, que nos apresente a comprovação
de certificação no PQC, Programa de Qualidade do Café, da ABIC, para o tipo
SUPERIOR, para o item ofertado, que esteja em plena validade e dentro das

exigências do Edital, quais sejam: ...
Pregoeiro 20/10/2021

15:15:24
Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - ... Pureza do item comprovada através de

“Certificado de Autorização ao uso do selo de pureza ABIC” pois não conseguimos
observar no site da ABIC. ...

Pregoeiro 20/10/2021
15:15:34

Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - ... Qualidade SUPERIOR comprovada pelo
Certificado no PQC - Programa de Qualidade do Café, da ABIC, em plena validade,

Laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de
Qualidade Global mínima de 6,0 pontos na Escala Sensorial do Café. ...

Pregoeiro 20/10/2021
15:15:49

Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - ... Anexo em evento SEI (0962309) o
Regulamento Técnico do Programa PQC, que também pode ser consultado no site da

ABIC, com destaque para o Art. 8.7, verbis: ...
Pregoeiro 20/10/2021

15:15:58
Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - ... 8.7. A empresa certificada se obriga a

apresentar ou anexar o Certificado PQC nas licitações e concorrências públicas, nos
pedidos de confecção de embalagens, nas autorizações para publicidade e

propaganda e nos demais casos em que seja exigida a comprovação da concessão
do uso do SELO PQC ABIC. ..."

24.174.062/0001-
88

20/10/2021
15:17:25

Boa tarde senhor pregoeiro.

24.174.062/0001-
88

20/10/2021
15:20:28

Sim, senhor pregoeiro.

Pregoeiro 20/10/2021
15:22:20

Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - V.Sª tem como comprovar o que foi solicitado
pela unidade demandante?

24.174.062/0001-
88

20/10/2021
15:23:26

Sim senhor pregoeiro, podemos anexar o PQC, como também imagens do produto.

Pregoeiro 20/10/2021 Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - Iremos convocar anexo. V.Sª tem o prazo de
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15:24:55 01 (uma) hora para o envio.
Sistema 20/10/2021

15:25:25
Senhor fornecedor MACHADO ARMARINHOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.174.062/0001-88,

solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.
Pregoeiro 20/10/2021

15:25:39
Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - Anexo convocado.

Pregoeiro 20/10/2021
15:33:22

Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - Sr(a) Licitante, após o prazo determinado de
01 (uma) hora, sem o envio do anexo, iremos desclassificar a sua proposta (prazo

final: 16:25:25 horas).
Sistema 20/10/2021

15:39:22
Senhor Pregoeiro, o fornecedor MACHADO ARMARINHOS LTDA, CNPJ/CPF:

24.174.062/0001-88, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro 20/10/2021

15:50:42
Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - Encaminhei os documentos anexados à

unidade requisitante para análise técnica. Favor aguardar.
Pregoeiro 20/10/2021

16:55:13
Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - Sr(a) Licitante, informo que estamos

aguardando o parecer técnico.
24.174.062/0001-

88
20/10/2021
17:07:46

Certo senhor pregoeiro.

Pregoeiro 20/10/2021
17:19:46

Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - Transcrevo o inteiro teor do despacho técnico:
..."De nova análise técnica da proposta para o item 01, após outras documentações

apresentadas pelo licitante, temos o que segue: ITEM 01 - EMPRESA MACHADO
ARMARINHOS, proposta (0961954) e documentos (0962698). ...

Pregoeiro 20/10/2021
17:20:02

Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - ...O licitante oferta "CAFÉ TORRADO MOÍDO,
do tipo superior, de 1ª linha, empacotado a vácuo em embalagens de alumínio
prensadas, pacote com 250 g. Pureza comprovada através de “Certificado de
Autorização ao uso do selo de pureza ABIC”, comprovado no site da ABIC. ...

Pregoeiro 20/10/2021
17:20:19

Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - ...A qualidade deve ser comprovada pelo
Certificado no PQC - Programa de Qualidade do Café, da ABIC, em plena validade,

Laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de
Qualidade Global mínima de 6,0 pontos na Escala Sensorial do Café; Normas

técnicas em conformidade com a Resolução RDC 277/2005 ANVISA. ...
Pregoeiro 20/10/2021

17:21:06
Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - ...Validade mínima: 11 meses no ato da
entrega (gravado em cada embalagem de 250g). Marca: Blend 53 Superior

(Fabricante: São Braz)". Em consulta ao site da ABIC, verificamos que o café
ofertado tem certificação no PQC de qualidade TRADICIONAL e não SUPERIOR,
conforme exigimos. Vide abaixo, dados extraídos do site da ABIC, para o café

ofertado: ...
Pregoeiro 20/10/2021

17:21:29
Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - ...SAO BRAZ S_A IND. E COM. DE ALIMENTOS

S.A PB BLEND 53 BLEND 53 TRADICIONAL Pouch TM Tradicional SAO BRAZ S_A
IND. E COM. DE ALIMENTOS S.A (PB); ...

Pregoeiro 20/10/2021
17:21:47

Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - ... Solicitamos novas documentações e
chegam para análise os documentos de evento SEI (0962698). Foram apresentados

fotos do item com rótulo legível e o tipo de embalagem a vácuo. ...
Pregoeiro 20/10/2021

17:22:03
Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - ... Ainda, foi apresentada a comprovação de
certificação no PQC, Programa de Qualidade do Café, da ABIC, do item ofertado,
para PUREZA e qualidade do tipo SUPERIOR, em plena validade certificada pela

leitura do QR CODE anexo SEI (0962779). Atendidas as diligências, concluímos que
o produto ofertado ATENDE às exigências do Edital. ..."

Pregoeiro 20/10/2021
17:22:38

Para MACHADO ARMARINHOS LTDA - Conforme o parecer técnico da unidade
requisitante, iremos aceitar a proposta de V.Sª quanto ao item 01.

Pregoeiro 20/10/2021
17:24:32

Passaremos para a fase de verificação dos documentos referentes ao processo de
habilitação. Favor aguardar.

Pregoeiro 20/10/2021
18:01:05

Tendo em vista o encerramento do horário comercial, iremos suspender a sessão
eletrônica e retornaremos, amanhã, dia 21/10/2021, às 14 horas. Obrigado pela

participação de todos.
Pregoeiro 21/10/2021

14:01:00
Srs(as) Licitantes, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão eletrônica.

Pregoeiro 21/10/2021
14:03:56

Informo que estamos analisando os documentos referentes ao processo de
habilitação.

Sistema 21/10/2021
14:40:45

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 21/10/2021
14:41:15

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 21/10/2021 às
15:12:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 19/10/2021
13:32:07

Abertura da 19/10/2021 Abertura da sessão pública
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sessão pública 14:00:01
Julgamento de

propostas
19/10/2021
14:25:38 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

20/10/2021
18:02:17

Previsão de reabertura: 21/10/2021 14:00:00; Encerramento do horário
comercial.

Reativação 21/10/2021
14:00:29

Abertura do prazo 21/10/2021
14:40:45 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

21/10/2021
14:41:15

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 21/10/2021 às
15:12:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos
itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do
Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:18 horas do dia
21 de outubro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Equipe de Apoio

Voltar   

JOAO HERMINIO 
DE BARROS 
NETO:30920065

Assinado de forma digital 
por JOAO HERMINIO DE 
BARROS NETO:30920065 
Dados: 2021.10.21 
15:21:53 -03'00'

WEBER 
BEZERRA 
CAVALCANTI:
37408259449

Assinado de forma 
digital por WEBER 
BEZERRA 
CAVALCANTI:37408259
449 
Dados: 2021.10.21 
15:47:41 -03'00'
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00051/2021 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

24.174.062/0001-88 - MACHADO ARMARINHOS LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

1 Café Pacote 250,00 G 2000 R$ 18.480,0000 R$ 7,6800 R$ 15.360,0000
Marca: Blend 53 Superior.
Fabricante: Blend 53 Superior (Fabricante São Braz).
Modelo / Versão:  do tipo superior, de 1ª linha
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ TORRADO MOÍDO, do tipo superior, de 1ª linha, empacotado a vácuo em
embalagens de alumínio prensadas, pacote com 250 g. Pureza comprovada através de “Certificado de Autorização ao uso do selo de
pureza ABIC”, comprovado no site da ABIC. A qualidade deve ser comprovada pelo Certificado no PQC - Programa de Qualidade do
Café, da ABIC, em plena validade, ou Laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade Global
mínima de 6,0 pontos na Escala Sensorial do Café; Normas técnicas em conformidade com a Resolução RDC 277/2005 ANVISA.
Validade mínima: 11 meses no ato da entrega (gravado em cada embalagem de 250g). Marca: Blend 53 Superior.

Total do Fornecedor: R$ 15.360,0000
 

40.457.662/0001-00 - S VASCONCELOS ROSAS
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

3 Café Sachê 50,00 G 40 R$ 306,8000 R$ 5,2500 R$ 210,0000
Marca: marata
Fabricante: marata
Modelo / Versão: marata
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ DESCAFEINADO

Total do Fornecedor: R$ 210,0000
 

64.106.552/0001-61 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

2 Café Pacote 1,00 KG 60 R$ 2.509,8000 R$ 41,8300 R$ 2.509,8000
Marca: FRATERNO
Fabricante: CAFE FRATERNO
Modelo / Versão: FRATERNO GRÃO GOURMET
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ TORRADO EM GRÃO tipo Expresso, pureza comprovada através de “Certificado de
Autorização ao uso do selo de pureza ABIC”, comprovado no site da ABIC. A comprovação de qualidade do produto demonstrada
através de laudos emitidos por laboratórios credenciados pelo Ministério da Saúde e/ou Ministério da Agricultura. Embalagem
valvulada ou à vácuo. Apresentação em pacotes de 1 Kg. Validade mínima: 05 meses no ato da entrega.

Total do Fornecedor: R$ 2.509,8000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 18.079,8000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar

Anexo RESULTADO POR FORNECEDOR (0963754)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 622

javascript:self.print()


Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00051/2021 
 

Às 16:02 horas do dia 21 de outubro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00051/2021, referente ao
Processo nº 0004449-62.2021, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes
vencedores os respectivos itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café, apresentação: torrado moído, intensidade: média, tipo: tradicional,
empacotamento: vácuo
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.000 Unidade de fornecimento: Pacote 250,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 18.480,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: MACHADO ARMARINHOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 15.360,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 21/10/2021
16:02:45

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MACHADO ARMARINHOS LTDA, CNPJ/CPF:
24.174.062/0001-88, Melhor lance: R$ 15.360,0000

Item: 2
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café, apresentação: torrado em grão, intensidade: média, tipo: tradicional,
característica adicional: grãos café arábica
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Pacote 1,00 KG
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.509,8000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R$
3.000,0000 , com valor negociado a R$ 2.509,8000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 21/10/2021
16:02:47

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.106.552/0001-61, Melhor lance: R$ 3.000,0000, Valor
Negociado: R$ 2.509,8000

Item: 3
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café, apresentação: solúvel granulado, intensidade: média, tipo: tradicional,
característica adicional: descafeinado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
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Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 40 Unidade de fornecimento: Sachê 50,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 306,8000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: S VASCONCELOS ROSAS , pelo melhor lance de R$ 210,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 21/10/2021
16:02:49

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF:
40.457.662/0001-00, Melhor lance: R$ 210,0000

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5441 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0961511

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO CONSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA,
EVENTOS: 0962020, 0962185, 0962644

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

EDITAL NÃO EXIGE

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG: 

1) EMPRESA MACHADO ARMARINHOS: 0961954

2) EMPRESA DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA: 0961984

3) EMPRESA S VASCONCELOS ROSAS: 0962118

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

EMPRESA DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA: 0963586

15.2 - INSS X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

15.3 - RECEITA FEDERAL X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

 X  

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

17 – Consta consulta ao Cadin? X  

1) EMPRESA MACHADO ARMARINHOS: 0963537

2) EMPRESA DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA: 0963661

3) EMPRESA S VASCONCELOS ROSAS: 0963751

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  

1) EMPRESA MACHADO ARMARINHOS: 0963527

2) EMPRESA DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA: 0963627
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3) EMPRESA S VASCONCELOS ROSAS: 0963732

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X

1) EMPRESA MACHADO ARMARINHOS:

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS: 0963533

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE
LICITAR: 0963535

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS DO
FORNECEDOR: 0963536

RELATÓRIO DE LINHA DE FORNECIMENTO: 0963529

REGISTRO COMERCIAL: 0963496

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA: 0963493

CERTIDÃO CNJ PESSOA FÍSICA: 0963510 E 0963515

CONSULTA CONSOLIDADA: 0963487

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC): 0963528

CERTIFICADO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
(CNPJ): 0963497

CADASTRO CONTRIBUINTE ESTADUAL: 0963505

 

2) EMPRESA DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE ALIMENTOS LTDA:

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS: 0963655

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE
LICITAR: 0963658 

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS DO
FORNECEDOR: 0963659

RELATÓRIO DE LINHA DE FORNECIMENTO: 0963648

REGISTRO COMERCIAL: 0963595 E 0963601

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA: 0963593

CERTIDÃO CNJ PESSOA
FÍSICA: 0963612, 0963620 E 0963623

CONSULTA CONSOLIDADA: 0963590

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC): 0963629

CERTIFICADO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
(CNPJ): 0963726

CADASTRO CONTRIBUINTE ESTADUAL: 0963597

 

3) EMPRESA S VASCONCELOS ROSAS:

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS: 0963742

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE
LICITAR: 0963744

Informação 5441 (0963760)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 627



RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS DO
FORNECEDOR: 0963747

RELATÓRIO DE LINHA DE FORNECIMENTO: 0963737

REGISTRO COMERCIAL: 0963704 E 0963708

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA: 0963701

CERTIDÃO CNJ PESSOA FÍSICA: 0963719

CONSULTA CONSOLIDADA: 0963699

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC): 0963735

CERTIFICADO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
(CNPJ): 0963726

CADASTRO CONTRIBUINTE ESTADUAL: 0963711

 

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   

CONSULTA CONSOLIDADA: 

1) EMPRESA MACHADO ARMARINHOS: 0963487

2) EMPRESA DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA: 0963590

3) EMPRESA S VASCONCELOS ROSAS: 0963699

CERTIDÃO TCU PESSOA FÍSICA: 

1) EMPRESA MACHADO ARMARINHOS: 0963509 E 0963513

2) EMPRESA DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA: 0963610, 0963618 E 0963622

3) EMPRESA S VASCONCELOS ROSAS: 0963716

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

 X  

19 - Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital   

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  0963753

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO
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25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  0963757

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

PROPOSTAS:

1) EMPRESA MACHADO ARMARINHOS: 0961954

2) EMPRESA DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA: 0961984

3) EMPRESA S VASCONCELOS ROSAS: 0962118

RESULTADO POR FORNECEDOR: 0963754

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 21/10/2021, às 18:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0963760 e o código CRC 5F90CE3B.

0004449-62.2021.6.02.8000 0963760v12
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PROCESSO : 0004449-62.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 51/2021

 

Parecer nº 1314 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Conforme determinado pelo Art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 51/2021, objetivando a
aquisição de material de consumo – gêneros alimentícios,
para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas,
para manutenção de suas atividades no exercício de 2021,
conforme especificado no Edital (0952009), no termo de
referência (0944621) e seu anexo único (0944697).

 
Quanto às listas de verificação, exigidas por força

da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado
no  evento SEI nº 0963760, passando esta AJ-DG a anexar a
lista de verificação de competência desta unidade
administrativa.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento licitatório,
na modalidade pregão eletrônico.

Item Questionário Sim Não N/A Evento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II

SIM

Comprasnet -
 0952066
DOU - 0952793
Portal - 0952806

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?
 
Para a Administração Pública Federal:

até R$ 650 mil (DOU e internet)

- de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)

acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM

Comprasnet -
 0952066
DOU - 0952793
Portal - 0952806

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.

SIM

Publicação em:
30/09/2021
(Comprasnet)
01/10/2021 (DOU)
01/10/2021
(Portal)
Ata Pregão
51/2021 (0963753)
- 19/10/2021

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM Ata Pregão
51/2021 (0963753)

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

SIM
Termo de
Adjudicação -
 0963757

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?
Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.

SIM
Termo Resultado
por fornecedor -
 0963754

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.

SIM
Conforme contido
na Informação
5441 - 0963760

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM
Consulta pelo
Pregoeiro
Informação 5441 -
 0963760

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM
item 1 - 0961954
item 2 - 0961984
item 3 - 0962118

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM
item 1 - 0962703
item 2 - 0962185
item 3 - 0962644

11 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão
de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM

item 1 - 0963487,
0963509 e
0963513
item 2 - 0963590,
0963610, 0963618
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e 0963622
item 3 - 0963699 e
0963716

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 5441 -
 0963760

 

Ante o exposto, esta Assessoria Jurídica conclui
pela legalidade do presente procedimento licitatório, realizado
na modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do Pregão Eletrônico nº
51/2021, que visa à aquisição de material de consumo –
gêneros alimentícios para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, tudo de acordo com requisição
promovida pela SEALMOX do TRE/AL, conforme
relatório Resultado por Fornecedor (0958680), tendo como
licitantes vencedores as empresas listadas a seguir:

 

* Item 1 - MACHADO ARMARINHOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
24.174.062/0001-88, conforme proposta
contida no evento 0961954, pelo valor
total de R$ 15.360,00 (quinze mil
trezentos e sessenta reais);
* Item 2 - DPS GONCALVES INDUSTRIA
64.106.552/0001-61, conforme proposta
contida no evento 0961984, pelo valor
total de R$ 2.509,80 (dois mil quinhentos
e nove reais e oitenta centavos);
* Item 3 - S VASCONCELOS
40.457.662/0001-00, conforme proposta
contida no evento 0962118, pelo valor
total de R$ 210,00 (duzentos e dez reais).

 
À consideração superior do Senhor Diretor-Geral.
 

 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
26/10/2021, às 19:39, 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
0965146 e o código CRC 9ABFD11A.

0004449-62.2021.6.02.8000 0965146v13
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 27 de outubro de 2021.
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento no trato de análise da

regularidade do Pregão Eletrônico nº 51/2021, que objetivou a
aquisição de material de consumo – gêneros alimentícios,
para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas,
para manutenção de suas atividades no exercício de 2021,
conforme especificado no Edital (0952009), no termo de
referência (0944621) e seu anexo único (0944697).

Nesta senda, por conduto do Parecer AJ-DG nº
1314 (0965146), a Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral
concluiu pela legalidade do presente procedimento licitatório,
realizado na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, regido
pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 10.024/2019, e,
subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não havendo óbice à
homologação do PE nº 51/2021, conforme relatório Resultado
por Fornecedor (0958680), tendo como licitantes vencedores

* Item 1 - MACHADO ARMARINHOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
24.174.062/0001-88, conforme proposta
contida no evento 0961954, pelo valor
total de R$ 15.360,00 (quinze mil
trezentos e sessenta reais);
* Item 2 - DPS GONCALVES INDUSTRIA
E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n° 64.106.552/0001-61, conforme
proposta contida no evento 0961984, pelo
valor total de R$ 2.509,80 (dois mil
quinhentos e nove reais e oitenta
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centavos);
* Item 3 - S VASCONCELOS
ROSAS, inscrita no CNPJ sob o
n° 40.457.662/0001-00, conforme
proposta contida no evento 0962118, pelo
valor total de R$ 210,00 (duzentos e dez
reais).

Dessa forma, tendo em vista a regularidade de
todos os atos procedimentais realizados no presente certame
licitatório e o pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes
autos eletrônicos conclusos a Vossa Excelência, para os fins
do disposto no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no
Decreto nº 5.450/2005.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 27/10/2021, 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
0966198 e o código CRC 446A5EDD.

0004449-62.2021.6.02.8000 0966198v1
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PROCESSO : 0004449-62.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico. Aquisição de material de consumo – gêneros alimentícios

 

Decisão nº 2671 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral,
por meio do Parecer nº 1314/2021 (0965146), atestando a legalidade
de todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos
elegais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 51/2021, cujo
objeto é a aquisição de material de consumo – gêneros alimentícios,
para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas,
para manutenção de suas atividades no exercício de 2021, conforme
 termo de referência (0944621), aprovado pelo Senhor Secretário de
Administração por meio do Despacho GSAD (0906756) e
especificações descritas no Anexo Único (0905708), adjudicado às
seguintes empresas, de acordo com a Certidão Resultado por
Fornecedor (0963754) e em conformidade com a Ata de Realização
do Pregão Eletrônico (0963753), mais o Termo de Adjudicação
(0963757):

* Item 1 - MACHADO ARMARINHOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n° 24.174.062/0001-88,
conforme proposta contida no evento
(0961954), pelo valor total de R$ 15.360,00
(quinze mil trezentos e sessenta reais);
* Item 2 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita
no CNPJ sob o n° 64.106.552/0001-
61, conforme proposta contida no evento
(0961984), pelo valor total de R$ 2.509,80
(dois mil quinhentos e nove reais e oitenta
centavos);
* Item 3 - S VASCONCELOS ROSAS, inscrita
no CNPJ sob o n° 40.457.662/0001-
00, conforme proposta contida no evento
(0962118), pelo valor total de R$ 210,00
(duzentos e dez reais)

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93, AUTORIZO a contratação das empresas suso referidas.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente da
presente Decisão.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
17/11/2021, às 17:13, 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
0972837 e o código CRC 69A0D04F.

0004449-62.2021.6.02.8000 0972837v2
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00051/2021

Às 18:02 horas do dia 17 de novembro de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0004449-62.2021,
Pregão nº 00051/2021.

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café, apresentação: torrado moído, intensidade: média, tipo: tradicional, empacotamento:
vácuo
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.000 Unidade de fornecimento: Pacote 250,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 18.480,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: MACHADO ARMARINHOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 15.360,0000 .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 21/10/2021
16:02:45 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MACHADO
ARMARINHOS LTDA, CNPJ/CPF: 24.174.062/0001-88, Melhor lance: R$

15.360,0000

Homologado 17/11/2021
18:02:31

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Item: 2
Descrição: Café
Descrição Complementar:  Café, apresentação: torrado em grão, intensidade: média, tipo: tradicional, característica
adicional: grãos café arábica
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Pacote 1,00 KG
Valor Máximo Aceitável: R$ 2.509,8000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado  para:  DPS  GONCALVES  INDUSTRIA  E  COMERCIO  DE  ALIMENTOS  LTDA  ,  pelo  melhor  lance  de  R$
3.000,0000 , com valor negociado a R$ 2.509,8000 .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=984514&t...
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Adjudicado 21/10/2021
16:02:47 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: DPS GONCALVES
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:

64.106.552/0001-61, Melhor lance: R$ 3.000,0000, Valor Negociado: R$
2.509,8000

Homologado 17/11/2021
18:02:33

JOSE RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Item: 3
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café, apresentação: solúvel granulado, intensidade: média, tipo: tradicional, característica
adicional: descafeinado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 40 Unidade de fornecimento: Sachê 50,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 306,8000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: S VASCONCELOS ROSAS , pelo melhor lance de R$ 210,0000 .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 21/10/2021
16:02:49 - Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: S VASCONCELOS

ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00, Melhor lance: R$ 210,0000

Homologado 17/11/2021
18:02:36

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Fim do documento

Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/Pregao/termoHom.asp?prgCod=984514&t...
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de novembro de 2021.
À SLC, para publicar o resultado do certame e à

COFIN, para emissão de nota de empenho.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/11/2021, às 18:22, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0974829 e o código CRC 50970137.

0004449-62.2021.6.02.8000 0974829v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 17 de novembro de 2021.
À SGO,
 
Para emissão de nota de empenho.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 17/11/2021, às 19:44,
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
0974937 e o código CRC 42CB2B17.

0004449-62.2021.6.02.8000 0974937v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 428/2021 - RO 828
NE 429/2021 - RO 829
NE 430/2021 - RO 830

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 18/11/2021, às 15:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0975284 e o código CRC 9E80D782.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0975284         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 639



Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 24.174.062/0001-88 DUNS®: 679353623
Razão Social: MACHADO ARMARINHOS LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 15/03/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 25/04/2022
FGTS 25/11/2021
Trabalhista Validade: 03/05/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 31/12/2021
Receita Municipal Validade: 19/12/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 18/11/2021 13:52 de
CPF: 012.769.084-07      Nome: RAZUCO PACHECO DOS REIS

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Certidão SICAF MACHADO ARMARINHOS (0975300)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 640
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 64.106.552/0001-61 DUNS®: 903029171
Razão Social: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: DPS ALIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 21/01/2022
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 16/04/2022
FGTS 29/11/2021
Trabalhista Validade: 25/04/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 27/11/2021
Receita Municipal Validade: 27/11/2021

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2022Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 18/11/2021 13:54 de
CPF: 012.769.084-07      Nome: RAZUCO PACHECO DOS REIS

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Certidão SICAF DPS (0975303)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 641
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 40.457.662/0001-00
Razão Social: S VASCONCELOS ROSAS
Nome Fantasia: ASA EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 24/01/2022
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 26/01/2022
FGTS 19/11/2021
Trabalhista Validade: 11/02/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 21/11/2021
Receita Municipal Validade: 21/12/2021

V - Qualificação Técnica

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 18/11/2021 13:53 de
CPF: 012.769.084-07      Nome: RAZUCO PACHECO DOS REIS

21

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Certidão SICAF S VASCONCELOS (0975304)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 642
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

ANEXO
Impedimentos de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 40.457.662/0001-00
Razão Social: S VASCONCELOS ROSAS
Nome Fantasia: ASA EMPREENDIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Impedimento de Licitar no Âmbito:

Órgãos do Município de Limoeiro

Emitido em: 18/11/2021 13:53 de
CPF: 012.769.084-07      Nome: RAZUCO PACHECO DOS REIS

22
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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 novembro de 2021.
À SAD,
 
Para assinatura das notas de empenho nº 428/2021,

429/2021 e 430/2021.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por HAROLDO ANTÔNIO CANUTO NETO,
Coordenador Orçamentário e Financeiro em Exercício, em 18/11/2021, às 19:32,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0975774 e o código CRC A2C3FBB9.

0004449-62.2021.6.02.8000 0975774v1
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302021111900197

197

Nº 217, sexta-feira, 19 de novembro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

n° 8.666/1993. PAV nº0002290-26.2021.4.05.7000 TRF5ªR.Valor:R$12.000,00(doze mil
reais) Recursos Orçamentários: NE n°565/2021, datada de 04/11/2021, na modalidade
global, no valor de R$ R$ 1.000,00 (mil reais). PTRES-168455, ED-339039. Vigência: 12
(doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura. Assinatura: 17/10/2021.
Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Secretaria Administrativa-TRF5ªRegião e Fábia
Marques Braga, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2021

Processo Administrativo SEI nº 0004449-62.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 17/11/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 51/2021, que tem por objeto a
aquisição de material de consumo - gêneros alimentícios, para atender às Unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de 2021, e
que foi adjudicado às empresas: a) MACHADO ARMARINHOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n° 24.174.062/0001-88, Item 1, pelo valor total de R$ 15.360,00 (quinze mil trezentos e
sessenta reais), b) DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita
no CNPJ sob o n° 64.106.552/0001-61, Item 2, pelo valor total de R$ 2.509,80 (dois mil
quinhentos e nove reais e oitenta centavos) e c) S VASCONCELOS ROSAS, inscrita no CNPJ
sob o n° 40.457.662/0001-00, Item 3, pelo valor total de R$ 210,00 (duzentos e dez reais);
e autorizou a contratação das empresas com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 18 de novembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2021

Processo Administrativo SEI nº 0003741-12.2021.6.02.8000;
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, homologou,

em 17/11/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 55/2021, que tem por objeto o
Registro de Preços de material permanente - Armários (40 armários alto, 20 armários
baixo), para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, convocando para a devida
assinatura da Ata de Registro de Preços à empresa TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 32.300.172/0001-77, vencedora dos
itens 1 e 2, pelo valor total de R$ 55.380,00 (cinquenta e cinco mil trezentos e oitenta
reais); tudo com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º 10.520/2002 e no artigo 48, § 1º,
do Decreto nº 10.024/2019.

Maceió-AL, 18 de novembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2021

Processo Administrativo SEI nº 0004561-31.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 17/11/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 60/2021, que tem por objeto a
contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos HPE em uso neste
Tribunal, adjudicado à empresa PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, inscrita no
CNPJ sob o nº 02.213.325/0005-01, pelo valor total de R$ 655.020,00 (seiscentos e
cinquenta e cinco mil e vinte reais); e autorizou a contratação da empresa com arrimo no
art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente,
na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 18 de novembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2021

Proc. SEI nº 0001862-67.2021.6.02.8000. Objeto: contratação de empresa do ramo da
construção civil com o objetivo de executar os serviços de reforma no prédio do Fórum
Eleitoral de Arapiraca, com fornecimento de material e mão de obra. Data da entrega dos
envelopes e abertura da habilitação: dia 07/12/2021, às 14h. Local: 6º andar do TRE/AL.

O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tre-
al.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/tomada-de-
precos/tomada-de-precos-2021 ou em mídia digital fornecida pelo requerente, no 6º andar
do prédio sede do TRE/AL, na SLC, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol,
Maceió/AL. Esclarecimentos: entrar em contato diretamente com a SLC através dos
telefones (82) 2122-7764/7765 ou, ainda, pelo e-mail: slc@tre-al.jus.br.

Maceió, 18 de novembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 67/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0007437-56..2021. Objeto: Aquisição de 01 (um) Carrinho para
transporte de livros em biblioteca, conforme especificações descritas no ANEXO I-A do
Edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 19/11/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00067-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 19/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 07/12/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 18/11/2021) 70011-00001-2020NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 68/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0004679-07.2021. Objeto: Aquisição de licenças VMware Horinz e
contratações acessórias, conforme especificações descritas no Anexo I do edital. . Total de Itens
Licitados: 3. Edital: 19/11/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº
377, Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00068-2021. Entrega
das Propostas: a partir de 19/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 09/12/2021 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 18/11/2021) 70011-00001-2020NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0007391-67.2021. Objeto: Aquisição de material permanente -
condicionadores de ar, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-A
do edital. . Total de Itens Licitados: 1. Edital: 19/11/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00066-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 19/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 06/12/2021
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 18/11/2021) 70011-00001-2020NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0006659-86.2021. Objeto: Aquisição de material de manutenção
para equipamentos de climatização do tipo split, conforme especificações e condições
assentadas nos ANEXO I e I-A do edital. . Total de Itens Licitados: 8. Edital: 19/11/2021 das
08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00065-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 19/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 03/12/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 17/11/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2021 - UASG 70029

Nº Processo: 0001839-94.2021. Objeto: Sanitização diária das áreas internas e
externas, e veículos oficiais do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, Cartórios Eleitorais e
Postos Avançados - conforme descrito no edital. O modelo da proposta está descrito no
item 18 do Termo de Referência (Anexo do edital). O valor máximo dos itens está descrito
no item 5 dos Estudos Preliminares (Anexo do edital). O TRE/AP NÃO CONTRATA SE R V I ÇO S
ACIMA DO VALOR ESTIMADO.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 19/11/2021 das 13h59 às
17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502, Central - Macapá/AP ou
https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-00032-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 19/11/2021 às 13h59 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 01/12/2021
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Em caso de divergência entre
disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo,
prevalecerá as deste Edital..

LUIS BEZERRA CAVALCANTI NETO
Pregoeiro

(SIASGnet - 18/11/2021) 70029-00001-2021NE000068

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2021 - UASG 70029

Nº Processo: 0002373-38.2021. Objeto: Contratação de empresa especializada
no serviço de manutenção corretiva e preventiva, com fornecimento de peças de
reposição, componentes e acessórios, em 01 (um) elevador de passageiros com três
paradas, 02 (dois) elevadores de passageiros com cinco paradas, e 01 (uma) plataforma de
elevação para pessoas com mobilidade reduzida.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
19/11/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502, Central -
Macapá/AP ou https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-00033-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 19/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 01/12/2021 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL
Pregoeiro

(SIASGnet - 18/11/2021) 70029-00001-2021NE000068

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE TERMO DE COOPERAÇÃO

Espécie: Termo de Cooperação nº 027/2021, firmado entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO AS
BAHIA. OBJETO: Projeto "Integração camuflada". FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93.
Processo SEI n.º 0018547-68.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contatos da data
da assinatura. ASSINATURA: 21/10/2021. SIGNATÁRIOS: Sr. Roberto Maynard Frank, pelo
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, e o Sr. Ricardo César Mandarino Barreto, pela SSP-BA.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021 - UASG 70013

Nº Processo: 0143088-13.2020. Objeto: Registro de Preço visando a eventual
aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem.. Total de Itens Licitados: 24.
Edital: 19/11/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150, Paralela -
Salvador/BA ou https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-00036-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 19/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 03/12/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: O edital
está disponível no endereço www.gov.br/compras bem como no site do Tribunal no
endereço www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser obtidas através do Telefone
71- 3373-7084..

LUCIO ROBERTO DE OLIVEIRA
Pregoeiro

(SIASGnet - 17/11/2021) 70013-00001-2021NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 48/2021 - UASG 70007

Nº Processo: 9986/2021. Objeto: Eventual aquisição de equipamentos e
utensílios para escritório.. Total de Itens Licitados: 8. Edital: 19/11/2021 das 08h00 às
12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo, 21, Centro - Fortaleza/CE ou
https://www.gov.br/compras/edital/70007-5-00048-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 19/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 02/12/2021
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO NOGUEIRA
Pregoeira

(SIASGnet - 18/11/2021) 70007-00001-2021NE000001
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  19/11/2021 10:59
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 428

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339030 70278 ADM MATAUX

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

18/11/2021 Ordinário 0004449-62.2021.6.02 - 15.360,00

24.174.062/0001-88 MACHADO ARMARINHOS LTDA

2021NECT. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

AL 115 2502 GRACILIANO RAMOS

CEP

57604-595

Município

PALMEIRA DOS INDIOS AL

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

19/11/2021 10:59:06
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  19/11/2021 10:59
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.360,00

Total da Lista

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

001 15.360,00ITEM 1. CAFÉ TORRADO MOÍDO, do tipo superior, de 1ª linha,
empacotado a vácuo em embalagens de alumínio prensadas, pacote
com 250 g. Pureza comprovada através de ¿Certificado de Autorização
ao uso do selo de pureza ABIC¿, comprovado no site da ABIC. A
qualidade deve ser comprovada pelo Certificado no PQC - Programa de
Qualidade do Café, da ABIC, em plena validade, ou Laudo de avaliação
do café, emitido por laboratório especializado, com nota de Qualidade
Global mínima de 6,0 pontos na Escala Sensorial do Café; Normas
técnicas em conformidade com a Resolução RDC 277/2005 ANVISA.
Validade mínima: 11 meses no ato da entrega (gravado em cada
embalagem de 250g). Marca: Blend 53 Superior. DECISÃO 2671
(0972837). RESULTADO POR FORNECEDOR (0963754).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

18/11/2021 Inclusão 2.000,00000 7,6800 15.360,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

19/11/2021 10:59:06

Gestor Financeiro

HAROLDO ANTONIO CANUTO NETO

***.920.664-**

18/11/2021 19:28:56

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

19/11/2021 10:59:06
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  19/11/2021 10:59
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 429

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339030 70278 ADM MATAUX

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

18/11/2021 Ordinário 0004449-62.2021.6.02 - 2.509,80

64.106.552/0001-61 DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT

2021NECT. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

JOSE FURCIN 158 JARDIM SANTA ROSA

CEP

17250-000

Município

BARIRI SP

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

19/11/2021 10:59:42
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  19/11/2021 10:59
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.509,80

Total da Lista

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

001 2.509,80ITEM 2. CAFÉ TORRADO EM GRÃO tipo Expresso, pureza comprovada
através de ¿Certificado de Autorização ao uso do selo de pureza ABIC¿,
comprovado no site da ABIC. A comprovação de qualidade do produto
demonstrada através de laudos emitidos por laboratórios credenciados
pelo Ministério da Saúde e/ou Ministério da Agricultura. Embalagem
valvulada ou à vácuo. Apresentação em pacotes de 1 Kg. Validade
mínima: 05 meses no ato da entrega. Marca: Fraterno. DECISÃO 2671
(0972837). RESULTADO POR FORNECEDOR (0963754).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

18/11/2021 Inclusão 60,00000 41,8300 2.509,80

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

19/11/2021 10:59:42

Gestor Financeiro

HAROLDO ANTONIO CANUTO NETO

***.920.664-**

18/11/2021 19:30:06

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

19/11/2021 10:59:42
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  19/11/2021 11:00
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 430

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339030 70278 ADM MATAUX

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

18/11/2021 Ordinário 0004449-62.2021.6.02 - 210,00

40.457.662/0001-00 S VASCONCELOS ROSAS

2021NECT. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

CARLOS ALBERTO NOVAES 01 SERRARIA

CEP

57046-775

Município

MACEIO AL

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

19/11/2021 11:00:12
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  19/11/2021 11:00
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339030 - MATERIAL DE CONSUMO 210,00

Total da Lista

Subelemento 07 - GENEROS DE ALIMENTACAO

001 210,00ITEM 3. CAFÉ DESCAFEINADO. SACHÊ 50G. MARCA: MARATÁ.
DECISÃO 2671 (0972837). RESULTADO POR FORNECEDOR
(0963754).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

18/11/2021 Inclusão 40,00000 5,2500 210,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

19/11/2021 11:00:12

Gestor Financeiro

HAROLDO ANTONIO CANUTO NETO

***.920.664-**

18/11/2021 19:30:56

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

19/11/2021 11:00:12
Operação
Alteração

Nota de Empenho 430/2021 (0976127)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 652



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2021.
À SEALMOX, para remessa das notas de empenho

aos respectivos fornecedores e demais providências cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 19/11/2021, às 11:14, 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
0976129 e o código CRC AE2EB0D1.

0004449-62.2021.6.02.8000 0976129v1
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E-mail - 0976316

Data de Envio: 
  19/11/2021 13:13:40

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    machadoarmarinhos@hotmail.com

Assunto: 
  URGENTE - ENVIO DE NOTA DE EMPENHO 428/2021 PROC SEI Nº 0004449-62.2021.6.02.8000

Mensagem: 
  
Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR , DE IMEDIATO, o recebimento, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua
emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho,
quanto às características e, sobretudo, em conformidade com os catálogos, fotos, MARCA ou unidade de
medida (Kg, L, g, etc.) apresentados. Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones
abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à padaria VIA PÃO e
vizinho à VIA FRIOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira,
das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7h às 16h.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
82 3328 1947
82 2122 7690
82 99335 0636
82 99843 7499

Anexos:
    Nota_0976119_NE_070011_2021NE000428_v002_24174062000188_20211119105915.pdf
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E-mail - 0976338

Data de Envio: 
  19/11/2021 13:28:02

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    cafefraterno.adm@gmail.com

Assunto: 
  URGENTE - ENVIO DE NOTA DE EMPENHO 429/2021 PROC SEI Nº 0004449-62.2021.6.02.8000

Mensagem: 
  
Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR o recebimento DE IMEDIATO, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua
emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho,
quanto às características e, sobretudo, em conformidade com os catálogos, fotos, MARCA ou unidade de
medida (Kg, L, g, etc.) apresentados. Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones
abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à padaria VIA PÃO e
vizinho à VIA FRIOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira,
das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7h às 16h.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
82 3328 1947
82 2122 7690
82 99335 0636
82 99843 7499

Anexos:
    Nota_0976124_NE_070011_2021NE000429_v002_64106552000161_20211119105950.pdf
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E-mail - 0976424

Data de Envio: 
  19/11/2021 15:17:36

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    empreendimentosasa1@gmail.com

Assunto: 
  URGENTE - ENVIO DE NOTA DE EMPENHO 430/2021 PROC SEI Nº 0004449-62.2021.6.02.8000

Mensagem: 
  

Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR o recebimento DE IMEDIATO, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua
emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho,
quanto às características e, sobretudo, em conformidade com os catálogos, fotos, MARCA ou unidade de
medida (Kg, L, g, etc.) apresentados. Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones
abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à padaria VIA PÃO e
vizinho à VIA FRIOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira,
das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7h às 16h.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
82 3328 1947
82 2122 7690
82 99335 0636
82 99843 7499

Anexos:
    Nota_0976127_NE_070011_2021NE000430_v002_40457662000100_20211119110020.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5971 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX

 
 
Informamos da abertura dos processos SEI de nºs 0008150-

31.2021.6.02.8000, 0008151-16.2021.6.02.8000 e 0008151-16.2021.6.02.8000, a
este relacionados, para recebimento e pagamento dos materiais constantes
nas notas de emepnho de nºs 428/2021 (0976119), 429/2021 (0976124)  e
430/2021 (0976127), respectivamente. 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 19/11/2021, 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
0976437 e o código CRC 1D53BE58.
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E-mail - 0977965

Data de Envio: 
  23/11/2021 21:44:54

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE ALMOXARIFADO <almoxarifado@tre-al.jus.br>

Para:
    empreendimentosasa1@gmail.com
    samyravasconcelos01@gmail.com

Assunto: 
  URGENTE - ENVIO DE NOTA DE EMPENHO 430/2021 PROC SEI Nº 0004449-62.2021.6.02.8000

Mensagem: 
  
Prezado fornecedor,

1. SEGUE, em anexo, nota de empenho emitida em favor dessa Empresa.

2. CONFIRMAR o recebimento DE IMEDIATO, respondendo a este e-mail.

3. INSERIR os dados bancários da empresa e o número do empenho, na nota fiscal, quando de sua
emissão.

4. NÃO ACEITAREMOS entrega de material diverso do que foi cotado e registrado na Nota de Empenho,
quanto às características e, sobretudo, em conformidade com os catálogos, fotos, MARCA ou unidade de
medida (Kg, L, g, etc.) apresentados. Dúvidas, entrar em contato conosco, por e-mail ou nos telefones
abaixo, ANTES da remessa do material.

5. LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado do TRE/AL, situado à Av. Menino Marcelo (antiga Via Expressa), nº
7200-D, Bairro: Serraria, CEP: 57046-000, Maceió/AL Ponto de Referência: Em frente à padaria VIA PÃO e
vizinho à VIA FRIOS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS. Horário de atendimento: De segunda à quinta-feira,
das 8h às 18h e, às sextas-feiras, das 7h às 16h.

6. Conforme previsto em EDITAL, sua empresa deverá manter os contatos atualizados para comunicação
com este TRE, sempre que necessário.

Atenciosamente.

LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO
CHEFE DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
82 3328 1947
82 2122 7690
82 99335 0636
82 99843 7499

Anexos:
    Nota_0976127_NE_070011_2021NE000430_v002_40457662000100_20211119110020.pdf
    E_mail_0976424.html

E-mail SEALMOX 0977965         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 658



���������������� �	
��
���������	��������
���������
���	����
�������

����������� ���!�
�
���	��� ���	��	
"����	����	
�!��"
"�	
��!��"�
"!�����!���	���!�
���!���!�
��	
��
��	
��
"�����#�
$ �%���

&'()*+,-./0,0'123'(,45678&9058&:05;:;<0=>(?3=+,0>.0@ABC0(.D0.0>E

FF;GHI;HJJKGGGLMNO<0PQRSQTUVUWXSXYVZ[\]2'*.0̂,*.30+.+,*0-'0&_0L;FIG<GG0̀)101=*

+3'a'>+.(0'0?=>b)'>+,03',=(c;0

d.?)1'>+.(/

6-=+,*

:>'e.0fM:

B)D*=?,gh.0-.0:̂=(.0-'0i=?=+,gh.0>.0d98

B)D*=?,gh.0-.0:̂=(.0-'0j.1.*.k,gh.0>.0d98

f>+'=3.0l'.30-.0B3.?'((.056f44

mnopqrstuvwxwu

yz{|}}}~~~������}�����}���}}}

����������}��}�������~�}}�}}|

9D�'+./0:b)=(=gh.0-'01,+'3=,*0-'0?.>()1.0�0k�>'3.(0,*=1'>+�?=.(02,3,0,+'>-'30�(08>=-,-'(0-,
C)(+=g,06*'=+.3,*0'10:*,k.,(<02,3,01,>)+'>gh.0-'0(),(0,+=̂=-,-'(0>.0'e'3?�?=.0-'0NGNL<
?.>�.31'0'(2'?=�?,-.0>.0:A6�90fM:;0

�,*.30+.+,*0'(+=1,-./0&_0NL;NJH<HG

�Q�TWYV�\�UV�U�4����� �]��¡¢�£¤U�����¥¦¢¤ U§̈£�©UXR�SªXYVUR\U¡¦�«U�\¬U\

RU®̄°±²̄°³́®µ³³³±¶··©UPQRSQTUVUWXSXYVZ[\U̧TVRY\UV\U¥YQ¹U±©UºQW\UPVW\ªUY\YVWU�Q

�»U±¼°½́³©³³U¾̧TXR¿QU¹XWUYªQ¿QRY\�UQU�Q��QRYVUªQVX��À

¬�]U�]����� �]£� UÁ¤¦¡�§Â� U¥¦£Ã ̈�¥�U�U¡¤���¡¥¤U£�U�§¥��¦̈ ¤ U§̈£�©
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KLMNOPQRSNQPRTQRUPQVNWWQRXYKZ

Z

Ê0H8980G/0:52,

Publicação no Portal da Transparência, da homologação PE 51 (0979219)         SEI 0004449-62.2021.6.02.8000 / pg. 661



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de novembro de 2021.

À SEIC,

 

Para eventual atualização do Portal da Transparência.

 

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por SANDRA HELENA LIMA ALEXANDRE,
Técnico Judiciário, em 25/11/2021, às 17:27, 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
0979221 e o código CRC 58D43570.

0004449-62.2021.6.02.8000 0979221v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas nas
aba "Solicitações de Contratação", informações estas coletadas
nestes autos e atualizadas até a data de hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 25/11/2021, às 17:43, 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
0979240 e o código CRC 90FECFC0.

0004449-62.2021.6.02.8000 0979240v2
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