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

 

Memorando nº 798 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX
Maceió, 06 de setembro de 2021.

Para: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto: AQUISIÇÃO DE CAFÉS DIVERSOS

 

Senhor Secretário de Administração (à COMAP
para ciência),

 
Segue Termo de Referência 0943642 e anexo

único 0941877, visando a aquisição de Cafés do tipo Torrado
e Moído, Expresso em Grãos e Descafeínado, para atender a
demanda do exercício de 2021/2022, para a devida apreciação
e posterior aprovação, caso seja de sua aquiescência.

Solicito que desconsidere o TR de evento 0941876.
Informamos que a compra está contemplada no

PAC 2021 e não temos mais Ata vigente, haja vista o fracasso
dos dois últimos pregões para os itens, e inclusive estamos
com estoque baixo para o item 1, o que nos faz pedir a maior
celeridade possível neste processo aquisitivo, evitando assim
a impossibilidade no atendimento à demanda.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 10/09/2021, às 10:30, 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
0941875 e o código CRC 48E16FB7.
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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
2022, conforme especificado no ANEXO ÚNICO 0941877.

    1.1. A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação por
menor preço por grupo, Ata de Registro de Preços.

    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 08/09/2021, às 18:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0941876 e o código CRC 31F0D4A3.

0006410-38.2021.6.02.8000 0941876v3

Termo de Referência SEALMOX 0941876         SEI 0006410-38.2021.6.02.8000 / pg. 5



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

 
 

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

GRUPO ITEM Material
Total
da
Ata

UNIDADE

01

 

01

CAFÉ TORRADO MOÍDO, 1ª linha, tipo gourmet,
embalagem tipo vácuo ou valvulada, 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
7,3 pontos na Escala Sensorial do Café e laudo de
análise de microscopia do café; Normas técnicas em
conformidade com as Resoluções RDC vigentes
da ANVISA, Decretos, Leis e Instruções Normativas
vigentes. Validade mínima: 11 meses no ato da entrega
(gravado em cada embalagem de 250g).

6000 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.

400 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
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Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 10/09/2021, às 10:23, 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
0941877 e o código CRC 4DB55682.
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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 nos exercícios de
2021/2022, conforme especificado no ANEXO ÚNICO 0941877.

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

    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
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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 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.
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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, 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 10/09/2021, às 09:40, 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
0943642 e o código CRC E82B8A03.

0006410-38.2021.6.02.8000 0943642v3
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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.
 
 
A pedido, devolvo os presentes autos.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 13/09/2021, às 14:05, 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
0944601 e o código CRC 24485C8C.

0006410-38.2021.6.02.8000 0944601v1
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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.
 
 
Senhor Secretário de Administração (à COMAP

para ciência),
 
Em tempo, apresentamos o Termo de Referência de

evento 0941876, e o anexo único 0941877, visando a
aquisição de cafés para atender à demanda do ano de 2022,
para análise e posterior aprovação, ao tempo em que solicito
que desconsidere o que contido no memorando 798
(0941875).

Ainda, informamos que a compra está
contemplada na POA 2022 e não temos mais Ata vigente, haja
vista o fracasso dos dois últimos pregões para os itens,

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 13/09/2021, 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
0944751 e o código CRC ACB80CF9.

0006410-38.2021.6.02.8000 0944751v1
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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 Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
 Aprovando o Termo de Referência

SEALMOX (doc. 0943642), 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. 

Informo que a despesa integra o Plano Anual de
Contratações 2021, conforme o 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 13/09/2021, às 19:16, 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
0944965 e o código CRC 12289492.

0006410-38.2021.6.02.8000 0944965v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2021.
 
Em atenção ao Despacho GSAD 0944965, faço

encaminhar os autos eletrônicos à Coordenadoria de Material
e Patrimônio para a instrução de que trata o art. 8º da
Resolução TRE/AL nº 15.787/2017.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 14/09/2021, às 17:40, 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
0945232 e o código CRC 5D785958.

0006410-38.2021.6.02.8000 0945232v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2021.

 

À SEIC
 
Senhora Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 0945232, encaminho os

presentes autos para que se proceda à pesquisa/cotação de preços,
em atendimento ao artigo 8º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, 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
0945722 e o código CRC 51585614.

0006410-38.2021.6.02.8000 0945722v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de setembro de 2021.
À COMAP
Senhora Coordenadora,
 
Cuidam os autos da aquisição de cafés, mediante sistema

de registro de preços, de acordo com termo de referência 0943642 e
anexo 0941877.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de preços, COMAP 0945722.
 
A pesquisa foi realizada através da ferramenta banco de

preços, conforme relatório 0946004 sendo estimado o valor total
em R$ 106.654,00 (cento e seis mil seiscentos e cinquenta e quatro
reais), conforme a seguir:

 

Grupo Item Total da Ata Valores médios
Unitário Total

1
1 CAFÉ TORRADO MOÍDO 6.000 R$ 13,73 R$ 82.380,00
2 CAFÉ TORRADO EM GRÃO 400 R$ 55,70 R$ 22.280,00
3 CAFÉ DESCAFEINADO 200 R$ 9,97 R$ 1.994,00

TOTAL R$ 106.654,00
 
Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na modalidade

Pregão Eletrônico, pelo sistema de registro de preços, com
fundamento na Lei nº 10.520/2002, regulamentada pelos Decretos
nº 7.892/2013 e 10.024/2019, com ampla participação.

 
 
À deliberação superior.
 

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 15/09/2021, às 13:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 15/09/2021, 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
0946005 e o código CRC 63E910FD.
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Despacho SEIC 0946005         SEI 0006410-38.2021.6.02.8000 / pg. 26



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
na 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 15/09/2021, às 13:35, 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
0946042 e o código CRC 0D09A384.

0006410-38.2021.6.02.8000 0946042v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 04 de outubro de 2021.

 

À SLC
 
Senhora Chefe,
 
Tratam os presentes autos de aquisição de gêneros

alimentícios - café, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de 2022,
mediante sistema de registro de preços, de acordo com o Termo de
Referência SEALMOX 0943642.

 
Constam deste feito a aprovação do Termo de Referência,

Despacho GSAD 0944965, bem como a pesquisa de preços, Despacho
SEIC 0946005.

 
Nesse sentido, dando continuidade ao trâmite,

encaminho o procedimento em tela à SLC, 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 SAD para autorização de IRP.
 
Atenciosamente.
 
 

Despacho COMAP 0954110         SEI 0006410-38.2021.6.02.8000 / pg. 28



Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração, em 04/10/2021, às 18:07, 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
0954110 e o código CRC AAE5D089.
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DESPACHO

Maceió, 05 de outubro de 2021.
R.H.
Observa-se que consta relacionado a estes autos o

Processo SEI 0004449-62.2021.6.02.8000, em ques e busca a
aquisição dos itens fracassados nas duas tentativas já
realizadas, para atender à demanda residual do corrente
exercício.

Com esse breve apontamento, devolvo os autos à
SLC, para providenciar a diculgação da IRP.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 05/10/2021, às 00:21, 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
0954224 e o código CRC 52283417.

0006410-38.2021.6.02.8000 0954224v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002211  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº: 0006410-38.2021.6.02.8000 
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 (café), 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 (café), 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 os interessados do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

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;  

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 

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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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: 

a) Valor unitário de cada item que compõe o lote ofertado; 
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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. 
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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. 
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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 
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; 
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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 
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). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
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. 
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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. 
 
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: 
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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 nos exercícios de 
2021/2022, conforme especificado no ANEXO ÚNICO 0941877. 

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

    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 MOÍDO, 1
ª linha, tipo gourmet, 
embalagem tipo vácuo 
ou valvulada, 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 7,3 pontos na 
Escala Sensorial do Café 
e laudo de análise de 
microscopia do 
café; Normas técnicas em 
conformidade com as 
Resoluções RDC vigentes 
da ANVISA, Decretos, Leis 
e Instruções Normativas 
vigentes. Validade 
mínima: 11 meses no ato 
da entrega (gravado em 
cada embalagem de 
250g). 

Pacote 6000 13,73 82.380,00 

    2 

CAFÉ TORRADO EM GRÃO 
tipo Expresso, pureza 
comprovada através de 
“Certificado de 
Autorização ao uso do 

Pacote 400 55,70 22.280,00 
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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. 

     3 

CAFÉ DESCAFEINADO inst
antâneo, 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 9,97 1.994,00 
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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 0006410-38.2021.6.02.8000 
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. 

Minuta de edital (0963985)         SEI 0006410-38.2021.6.02.8000 / pg. 71

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#art65§1


 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

 
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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INFORMAÇÃO Nº 5449 - 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
para aquisição de material de consumo – gêneros alimentícios (café).
Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em virtude da sugestão
contida no despacho SEIC (0956005).

Informo, outrossim, que a IRP nº 24/2021 restou deserta, de acordo com o
comprovante do Comprasnet (0963970).

Na minuta não constam exigências de qualificação técnica e financeira, em
conformidade com o Termo de Referência. Caso seja julgada pertinente sua inclusão,
solicito a indicação dos termos em que tais exigências deverão ser incluídas.
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.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 22/10/2021, às 09:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 22/10/2021, às 09:37, 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
0963990 e o código CRC 67F05B1B.

0006410-38.2021.6.02.8000 0963990v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2021.
Reporto-me à Informação 5449, da SLC

(doc. 0963990), acerca da qual nada temos a opor, para
submeter os presentes autos à análise da AJ-DG, para efeito
do disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/10/2021, às 00:51, 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
0965869 e o código CRC 9598B1C0.

0006410-38.2021.6.02.8000 0965869v1
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PROCESSO : 0006410-38.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : ANÁLISE. MINUTA. EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS. AQUISIÇÃO. CAFÉ. EXERCÍCIO 2022.

 

Parecer nº 1334 / 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 
ÚNICO), objetivando o registro de preços para eventual
aquisição de material de consumo - 
Secretaria de Administração, conforme termo de referência
0943642 e especificações do anexo único 0941877, elaborado
pela SEALMOX.

 

2. DO PROCEDIMENTO
 
Constam dos autos os seguintes documentos: 
 

- Termo de Referência (versão final)
(0943642);
- Concordância com os termos do TR pelo
Secretário de Administração (0944965);
- Pesquisa pela SEIC (0946005),
utilizando a ferramenta 
site www.bancodeprecos.com.br,
buscando-se propostas vencedoras de
licitações ocorridas nos últimos 180
(cento e oitenta) dias, com objetos
semelhantes, conforme relatório da
cotação (0946004);
- Divulgação de Intenção de Registro de
Preços (0954661) no Comprasnet,
conforme estabelece o art. 4º do Decreto
nº 7.892/2013;
- Comprovante de IRP deserta (0963970);
- Pesquisa de preços consolidada pela
SEIC (Despacho SEIC 0946005), com o
valor total estimado em R$ 106.654,00
(cento e seis mil seiscentos e cinquenta e
quatro reais), com a sugestão de que a
contratação ocorra por meio de Pregão
Eletrônico, com fundamento na Lei
10.520/2002, regulamentada pelos
Decretos nº 7.892/2013 e nº 10.024/2019,
com ampla participação. em decorrência
do valor;
- Minuta de edital de licitação na
modalidade PREGÃO, na
forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
P R E Ç O P O R LOTE (LOTE ÚNICO)
(0963985), elaborada pela SLC,
objetivando o registro de preços para
eventual aquisição de material de
consumo - 
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(café), conforme termo de
referência 0943642, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de
Administração.
 

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 nº 8.666/93 e art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17, encaminhados pela Secretaria de
Administração.

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.

Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, passamos 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."
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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
(0963985).

 
4. DO REGISTRO DE PREÇOS
 
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,
alterado pelos Decretos nº 8.250/2014 e nº 9.488/2018.

 
Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,

possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.

 
Foi efetivada a publicação da Intenção de Registro

de Preços, com base no art. 4°, §1° do Decreto
7.892/2013, verbis:

 
"Art. 4º Fica instituído o procedimento de
Intenção de Registro de Preços - IRP, a
ser operacionalizado por módulo do
Sistema de Administração e Serviços
Gerais - SIASG, que deverá ser utilizado
pelos órgãos e entidades integrantes do
Sistema de Serviços Gerais - SISG, para
registro e divulgação dos itens a serem
licitados e para a realização dos atos
previstos nos incisos II e V do caput do
art. 5º e dos atos previstos no inciso II
e caput do art. 6º .
(...)"

 
Não foi registrada intenção de participação do

certame, conforme comprovante de IRP deserta (0963970).
 
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 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, 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 nº 10.520/02 c/c o art. 9º do
Decreto nº 5.450/05, foram devidamente observados.
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"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."

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento

contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 10.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo,a dotação 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.

 
Na esfera federal o Sistema de Registro de Preços

foi definido pelo artigo 2º, inciso I, do Decreto Federal 7.892
de 2013, nos termos seguintes:

 
"Sistema de Registro de Preços -
  conjunto de procedimentos para registro
formal de preços relativos à prestação de
serviços e aquisição de bens,
para contratações futuras (Grifei)"

 
Por não ter a obrigatoriedade de contratar

imediatamente com o licitante detentor do registro de preços
é que a doutrina especializada entende pela desnecessidade
de prévia dotação orçamentária.

 
De acordo com Jorge Ulisses Jacoby Fernandes1,

apud TCE/MT processo 9.305-0/2012:
 

"Com a adoção do Sistema de Registro de
Preços, a Administração deixa a proposta
mais vantajosa previamente selecionada,
ficando no aguardo da aprovação dos
recursos orçamentários e financeiros.
Não há necessidade de que o órgão tenha
prévia dotação orçamentária porque o
Sistema de Registro de Preços, ao
contrário da licitação convencional, não
obriga a Administração Pública face à
expressa disposição legal nesse sentido."

 
6. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
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De acordo com 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 LISTA DE
VERIFICAÇÃO dos atos administrativos e documentos
prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 (esta, aplicada
subsidiariamente) e no Decreto nº 10.024/2019, necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na
modalidade pregão, no formato eletrônico, aplicável a bens e
serviços, exceto os referentes à tecnologia da informação e a
obras e serviços de engenharia, conforme 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 0944965

TERMO DE REFERÊNCIA

3
O Termo de Referência contém
justificativa da necessidade pública
que demanda a futura contratação?

SIM 0943642

4
O Termo de Referência contém
adequada descrição dos bens e/ou
serviços que serão contratados?

SIM 0941877

5
O Termo de Referência contém
justificativa para enquadramento do
objeto como bem e/ou serviço comum?

SIM 0943642

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?

SIM 0943642

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

N/A  
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justificados?

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
0943642
0941877

22 O Termo de Referência contempla
requisitos de sustentabilidade? SIM 0943642

23
Existe aprovação do Termo de
Referência pela autoridade
competente?

SIM 0944965

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de
preços? SIM

0946005
0946004

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
0946005
0946004

26 Foi produzida planilha comparativa
com os preços encontrados? SIM 0946005

27
A Seção de Compras analisou os preços
encontrados na pesquisa ou submeteu
ao exame da unidade demandante,
conforme o caso?

SIM 0946005

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 NÃO 0963985
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28 porte e sociedade cooperativa, em face
do valor estimado para o item da
contratação?

NÃO 0963985

29

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

SIM
0946005
0963990

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?

SIM 0963985

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

SIM 0963985

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 0941877

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 0963985

37
As exigências de habilitação jurídica
contidas na minuta do edital estão de
acordo com a legislação?

SIM 0963985

38
As exigências relativas à regularidade
fiscal e trabalhista contidas na minuta
do edital estão de acordo com a
legislação?

SIM 0963985

39
A forma de divulgação de licitação está
de acordo com o valor a ser
contratado?

SIM 0963985

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

SIM 0963985

41
A minuta de edital contém critério
objetivo para avaliar a exequibilidade
das propostas?

SIM 0963985
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42
A minuta de edital se abstém de definir
de forma genérica penalidades
aplicáveis na fase de julgamento da
licitação?

SIM 0963985

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 0963985

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 0963985

45
A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
descrição das obrigações atribuídas ao
contratante e à fornecedora?

SIM 0963985

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 0963985

47

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente contém
descrição das sanções administrativas
aplicáveis às fornecedoras que
incorrerem em inadimplemento?

SIM 0963985

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)

N/A  

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 0963985

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?

SIM
0963985
Irreajustáveis

52

A minuta do contrato/ata contém
norma estabelecendo, para a
fornecedora, a obrigação de devolver
valores eventualmente recebidos em
excesso?

NÃO 0963985

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

 N/A

55
Foi verificada a eventual incidência das
exceções previstas no art. 10 do  N/A
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55 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
andamento

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

 Fase
posterior

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

 Fase
posterior

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

 Fase
posterior

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 0954661

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61
Os autos do processo contêm
documento indicativo da existência de
recursos orçamentários para suportar a
despesa?

N/A  

62

Fora das hipóteses de registro de
preços, os autos do processo contêm
documento com estimativa do impacto
orçamentário financeiro da despesa
(artigo 16, I, da Lei Complementar
nº101/2000), conforme o caso?

N/A  

63
Os autos do processo contêm
declaração do ordenador da despesa
(artigo 16, II, da Lei Complementar nº
101/2000), conforme o caso?

N/A  

 
7. CONCLUSÃO
 
Pelo exposto, esta Assessoria Jurídica aprova, em

face de sua regularidade jurídica, a minuta ora anexada no
evento SEI nº 0963985, que trata do Edital de PREGÃO em
sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE
(L OT E ÚNICO), objetivando o registro de preços para
eventual aquisição de material de consumo - gêneros
pela Secretaria de Administração, conforme termo de
referência 0943642 e especificações do anexo único 0941877,
elaborado pela SEALMOX.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
09/11/2021, às 11:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 09/11/2021, às 13:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 09/11/2021, às 13:43, 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
0967682 e o código CRC 5A0849CB.
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CONCLUSÃO

Maceió, 09 de novembro de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório
pretendido nestes autos eletrônicos, e especialmente o
pronunciamento exarado pela Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral no Parecer AJ-DG nº 1334/2021 (0967682),
aprovando a Minuta de Edital (0963985), 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, em
sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE,
objetivando o Registro de Preços para eventual aquisição de
material de consumo - gêneros alimentícios (café), tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração, conforme Termo de Referência (0943642) e
especificações do Anexo Único (0941877), elaborado pela
SEALMOX.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 09/11/2021, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0971384 e o código CRC 1378AA26.
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PROCESSO : 0006410-38.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO : Autorização. Abertura. Fase externa. Pregão Eletrônico. Registro de Preços. Aquisição. Material de consumo - gêneros
alimentícios (café).

 

Decisão nº 2656 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0971384.

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, em sua forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO), objetivando o Registro de Preços
para eventual aquisição de material de consumo - gêneros
alimentícios (café), tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração, conforme Termo de Referência
(0943642) e especificações do Anexo Único (0941877), elaborado
pela SEALMOX.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
0963985, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 1334/2021 (0967682) e demais medidas cabíveis.

 
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
0971710 e o código CRC A2339464.
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DESPACHO

Maceió, 17 de novembro de 2021.
À SLC, para cumprimento da Decisão 2656, da

Presidência (doc. 0971710).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 17/11/2021, às 23:35, 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
0974947 e o código CRC 3B8BF04C.
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PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  7700//22002211  
  

PROCESSO Nº: 0006410-38.2021.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE 
ÚNICO)  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 13 de dezembro 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 (café), 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 (café), 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 os interessados do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

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 

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

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 
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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: 

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;  
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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. 

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

os licitantes. 
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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. 
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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. 

Edital do PE nº 70/2021 (0976747)         SEI 0006410-38.2021.6.02.8000 / pg. 104



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

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; 
 

Edital do PE nº 70/2021 (0976747)         SEI 0006410-38.2021.6.02.8000 / pg. 108



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

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. 
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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 
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; 
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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 
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). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
 
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. 
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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. 
 
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: 
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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, 22 de novembro 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 nos exercícios de 
2021/2022, conforme especificado no ANEXO ÚNICO 0941877. 

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

    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 MOÍDO, 1
ª linha, tipo gourmet, 
embalagem tipo vácuo 
ou valvulada, 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 7,3 pontos na 
Escala Sensorial do Café 
e laudo de análise de 
microscopia do 
café; Normas técnicas em 
conformidade com as 
Resoluções RDC vigentes 
da ANVISA, Decretos, Leis 
e Instruções Normativas 
vigentes. Validade 
mínima: 11 meses no ato 
da entrega (gravado em 
cada embalagem de 
250g). 

Pacote 6000 13,73 82.380,00 

    2 

CAFÉ TORRADO EM GRÃO 
tipo Expresso, pureza 
comprovada através de 
“Certificado de 
Autorização ao uso do 

Pacote 400 55,70 22.280,00 
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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. 

     3 

CAFÉ DESCAFEINADO inst
antâneo, 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 9,97 1.994,00 
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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 0006410-38.2021.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 70/2021 

 
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 70/2021, 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 70/2021: 

 
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 70/2021: 
 

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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Nº 219, terça-feira, 23 de novembro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 25/2021

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
08/11/2021 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a
escolha da proposta mais vantajosa para a Formação de Registro de Preços, pelo prazo de
12 (doze) meses, visando a eventual e futura aquisição de materiais a cargo da Seção de
Obras e Manutenção de Imóveis (SOMI), especificados no Anexo I (Termo de Referência),
que integra este ato convocatório. Total de Itens Licitados: 00008 Novo Edital: 23/11/2021
das 08h00 às 12h00 e de12h30 às 17h00. Endereço: Alameda Ministro Miguel Ferrante, N.
224 - Portal da Amazônia - Cep 69914-318 Portal da Amazônia - RIO BRANCO - AC. Entrega
das Propostas: a partir de 23/11/2021 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 07/12/2021, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

JOAO BATISTA BENTO DA SILVA
Coordenador de Material e Patrimônio

(SIDEC - 22/11/2021) 070002-00001-2021NE000001

AVISO DE ANULAÇÃO
PREGÃO Nº 21/2021

Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 0000031-11.2021
. Objeto: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais
vantajosa para a Formação de Registro de Preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para
futura e eventual contratação de empresa especializada no fornecimento dos materiais de
consumo listados no Anexo I (Termo de Referência), que integra este ato convocatório.

BRUNA SILVA BRASIL
Seção de Licitações - Tre/ac

(SIDEC - 22/11/2021) 070002-00001-2021NE000001

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 0001413-73.2020.6.01.8000. Espécie: Ata de Registro de Preços n.º 25/2021.
Pregão Eletrônico/SRP n.º 18/2021. Validade: de 23/11/2021 a 23/11/2022. Beneficiários: J
R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI, CNPJ: 34.446.741/0001-12 (Itens
7 e 17); AC EMPREENDIMENTOS E NEGOCIO EIRELI, CNPJ: 22.173.882/0001-20 (Itens 08 e
11); DKSA COMERCIAL LTDA, CNPJ: 28.360.435/0001-66 (Item 09) e HYPER TECHNO LO G I ES
COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS, CNPJ: 40.689.972/0001-50 (10 e 22).
. Item Objeto Unid. Quant. V. Unt.

(R$)
TOTAL (R$)

. 07 WEBCAM Full HD 1080P USB com microfone emburtido. und 120 81,65 9.798,00

. 08 Tripé Universal Fotográfico Profissional de 1,80 Metros. und 30 252,66 7.579,80

. 09 Headset - conector USB, cabo mínimo 2,0m; frequência:
20hz a 20khz.

und 150 48,16 7.224,00

. 10 ANTENA WI-FI, USB, 2.4ghz, 300mbps, Ieee 802.11n (Draft
2.0), Ieee 802.11g, Ieee 802.11.

und 150 25,00 3.750,00

. 11 Adaptador USB (tipo C), para VGA e HDMI 4k. und 10 157,55 1.575,50

. 17 Cabo HDMI Full HD, 5 metros. und 30 24,45 733,50

. 22 Disco sólido ssd 240 Gb. und 200 182,76 36.552,00

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo n.º 0001413-73.2020.6.01.8000. Espécie: Ata de Registro de Preços n.º 26/2021.
Pregão Eletrônico/SRP n.º 18/2021. Validade: de 23/11/2021 a 23/11/2022. Beneficiários:
SHIGEMOTO & CIA LTDA. CNPJ: 28.787.127/0001-11 (Itens 12,15 e 20); DANTON GABRIEL
SIMPLICIO DE SALES SILVA. CNPJ: 38.084.603/0001-91 (Item 14); I9 SOLUÇOES DO BRASIL
LTDA. CNPJ: 04.361.899/0001-29 (Item 16); LEGALMART SERVIÇO EM EVENTOS EIRELI.
CNPJ: 07.204.141/0001-75 (Item 19) e ARTUR RAMOS DE ALMEIDA DA SILVA. CNPJ:
37.890.272/0001-14 (Item 21).

. Item Objeto Unid. Quant. V. Unt.
(R$)

TOTAL (R$)

. 12 Switch USB, Com 7 portas, taxa de transmissão 480MB. und 100 38,62 3.862,00

. 14 Cabo HDMI Full HD, 20 metros. und 50 100,00 5.000,00

. 15 Cabo HDMI Full HD, 15 metros. und 50 74,82 3.741,00

. 16 Cabo HDMI Full HD, 10 metros. und 50 44,00 2.200,00

. 19 Cabo de Rede CAT6 LAN UTP CX 305 m. und 20 1.012,84 20.256,00

. 20 Conector RJ 45, CAT6, Macho (Pacote c/ 100 unid). und 40 55,00 2.000,00

. 21 Conector Keystone CAT-6 Fêmea RJ-45 (Pacote c/ 10 unid). und 40 109,40 4.376,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo SEI nº 0005416-10.2021.6.02.8000; O Des. Otávio Leão Praxedes, Presidente do
TRE/AL, em 19/11/2021, ratificou, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, o
reconhecimento da dispensa de Licitação, objetivando a contratação direta da empresa
INSMART COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.042.902.0001.07,
para aquisição de equipamentos para monitoramento da temperatura e umidade de
ambiente dos data centers; Fundamentação Legal: artigo 24, inciso V, da Lei nº 8.666/1993;
Valor total: R$ 20.092,53 (vinte mil, noventa e dois reais e cinquenta e três centavos).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Sétimo Termo Aditivo ao Contrato nº 33/2018; Proc. SEI nº 0006120-
69.2021.6.02.8502; Fund. Legal: art. 65, II, "b" da Lei n.º 8.666/93 e alterações
posteriores combinado com a Cláusula Doze do Contrato; Partes: União, através do
TRE/AL, e o senhor Rodrigo Andrade Teixeira, CPF nº 052.559.924-02; Objeto: a) a
alteração do objeto contratual, passando o caput da Cláusula Segunda a ter a seguinte
redação: Este Contrato tem por objeto a prestação de serviços musicais de forma
presencial e ou virtual, consistente em regência de coral e docência de canto aos
integrantes do grupo do Coral deste Tribunal e b) a ratificação dos serviços virtuais
prestados no período compreendido entre outubro de 2020 e a data da efetiva
lavratura do presente aditivo; Valor: o aditivo não traz impactos financeiros ao
contrato; Assinatura: 11/11/2021.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0006398-24.2021. Objeto: Prestação continuada de serviço
especializado de suporte técnico de Tecnologia da Informação - TI, por meio de
Unidades de Serviço Técnico - USTs, em primeiro e segundo níveis, aos usuários do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE/ AL.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
23/11/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol
- Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00069-2021. Entrega das
Propostas: a partir de 23/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 10/12/2021 às 09h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 22/11/2021) 70011-00001-2020NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2021 - UASG 70011

Nº Processo: 0006410-38.2021. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios
(café). . Total de Itens Licitados: 3. Edital: 23/11/2021 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00070-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 23/11/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
13/12/2021 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 22/11/2021) 70011-00001-2020NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Pregão eletrônico nº 27/2021. Assinatura: 22/11/2021. P.A. nº 0001881-46.2021.6.03.8000 Vigência: 12 (doze) meses, a contar desta publicação.
Ata de Registro de Preços nº 27/2021.

. E M P R ES A REGISTRADA: CIRÚRGICA BIOMÉDICA - EIRELI

. CNPJ: 11.215.901/0001-17 E-MAIL: comercial@modelolicit.com.br

. ENDEREÇO: AV ROBERT KOCH, 669 - CEP : 86038-350 - VILA OPERARIA - LONDRINA - PR TEL: (43) 3337-1830

. Ordem ITEM M AT E R I A L MARCA QTD/unid. de med. VALOR UNITÁRIO R$ V A LO R TOTAL/R$

. 01 05 Luva para procedimento não cirúrgico, material látex
íntegro e uniforme, lubrificada com pó bioabsorvível.
Tamanho P

T A LG E 500 cx 29,05 14.525,00

. 02 06 Luva para procedimento não cirúrgico, material látex
íntegro e uniforme, lubrificada com pó
bioabsorvível.Tamanho M

T A LG E 500 cx 29,05 14.525,00

. 03 07 Luva para procedimento não cirúrgico, material látex
íntegro e uniforme, lubrificada com pó bioabsorvível.
Tamanho G

T A LG E 500 cx 29,05 14.525,00

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATO

Processo 3295/2019 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 12/2021. Objeto:
Contrato de confecção e fornecimento de carimbos diversos, confecção de chaves para
abertura de portas, armários gaveteiros e cópias de chaves existentes, sob demanda.
CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADA: DAHORA
PUBLICIDADE, SERVIÇOS GRÁFICOS E EVENTOS EIRELI. CNPJ: 07.273.545.0001-10.
Modalidade de Licitação: Dispensa de Licitação. Fundamentação Legal: Nos termos da
Lei n.8.666, de 21/06/1993, e alterações posteriores, especialmente em seu artigo 24,
inciso ll. Dotação Orçamentária: 02.122.0033.20GP.0013 - Julgamentos de Causas e
Gestão da Administração na Justiça Eleitoral, e em anos eleitorais, a conta do
Programa de Trabalho 02.061.0570.4269.0001 - Pleitos Eleitorais. Prazo de Vigência: 12
(doze) meses, a contar 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 estimado global de R$ 17.568,50
(dezessete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos). Data da
Assinatura: 16/11/2021. Assinam: Desembargador WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo
Contratante, e o Senhor. JORGE EUDSON DA COSTA SILVA, pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 29629/2016 TRE-AM. Espécie: Sexto Termo Aditivo ao Contrato n. 38/2016,
de prestação de serviços telefônico fixo comutado - stfc. CONTRATANTE: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADO (A): CLARO S.A. Fundamentação Legal:
conforme o disposto na Lei 8.666/93, em especial seu no art. 57, § 4º. Do Objeto: alteração
da Cláusula Quarta (Da Vigência). DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente Contrato
é de 06 (seis) meses, ou seja, 30/11/2021 a 29/05/2022. Data da Assinatura: 17/11/2021.
Assinam: Desdor. Presidente, WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo Contratante, e a Senhora
ANA CAROLINE DE SOUZA RAMOS, pelo(a) Contratado(a).
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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 novembro de 2021.

À CPREG,

Ao Pregoeiro, para realização do certame.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 23/11/2021, às 10:36, 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
0977299 e o código CRC 6232D726.

0006410-38.2021.6.02.8000 0977299v1
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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 17.255-150 

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 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2021 
PROCESSO Nº: 0006410-38.2021.6.02.8000 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Item Descrição Quant. Und. 
Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

01 

CAFÉ TORRADO MOÍDO, 1ª linha, tipo gourmet, embalagem tipo vácuo ou valvulada, 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 7,3 
pontos na Escala Sensorial do Café; Normas técnicas em conformidade com as Resoluções RDC 
vigentes da ANVISA, Decretos, Leis e Instruções Normativas vigentes. Validade mínima: 11 meses no 
ato da entrega (gravado em cada embalagem de 250g). 
MARCA: FRATERNO GOURMET 
Fabricante: DPS Gonçalves Ind. Com. De Alimentos LTDA 

6.000 Pacote 
250grs 

R$ 
12,89 

R$ 
77.340,00 

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 

400 Pacote 
250grs 

R$ 
50,65 

R$ 
20.260,00 

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. 
MARCA: 3 CORAÇÕES 
Fabricante: TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A 

200 Pacote 
50grs 

R$ 
9,94 

R$ 
1.988,00 

VALOR TOTAL: R$ 99.588,00 (noventa e nove mil quinhentos e oitenta e oito reais) 
- Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 
- Prazo de entrega: 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por 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), 13 de Dezembro de 2021 
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ANÁLISE SENSORIAL DE CAFÉ 

 
  
  Nº 705592 FQ                                                                                Data de Entrada       20/03/2020 
 
 Solicitante            CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE JUNIAI - CRA/1                 006385 loja 01 

  Fabricante DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT   

 Marca                    CAFE ESPECIAL GOURMET TORRADO EM GRAOS FRATERNO  

  Lote:                      501/12                                                                          

                                             

 Obs:   Fabricação: 04/03/2020     Validade: 04/04/2021 
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1. METODOLOGIA: 
Avaliação Sensorial da bebida, realizada por 5 provadores treinados, fazendo uso de escala não estruturada de 
0 a 10 cm, para avaliação das características sensoriais: fragrância do pó, aroma da bebida, acidez da bebida, 
amargor da bebida, sabor da bebida, sabor residual da bebida, influências dos grãos defeituosos, adstringência 
da bebida, corpo da bebida e qualidade global da bebida, conforme terminologia apresentada no Anexo I. 
A avaliação do café foi realizada individualmente em amostra codificada e comparada com uma amostra de 
referência, previamente determinada, avaliada e conhecida pela sua categoria de qualidade: “Tradicional”, 
“Superior” ou “Gourmet”, de acordo com a legislação em vigor: Resolução SAA – 31, de 22/06/2007, Resolução 
SAA – 30, de 22/06/2007 e Resolução SAA – 19, de 05/04/2010 – da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
do Governo do Estado de São Paulo.     
O resultado da avaliação sensorial da bebida é a média dos valores obtidos na amostra analisada. 
 
A Qualidade Global da amostra do café, está representada por uma nota, variando de 0 (zero) a 10 (dez), 
representando as seguintes Categorias de Qualidade: 
• Cafés Gourmet 7,3 ≤ G ≤ 10,0 
• Cafés Superiores 6,0 ≤ S < 7,3 
• Cafés Tradicionais 4,5 ≥ T < 6,0 
 

       2. PREPARO DA AMOSTRA: 
2.1 Preparo da bebida a ser avaliada: 
Para avaliação da amostra em grão, será utilizada Máquina SAECO, Modelo Encanto, devidamente regulada 
para a amostra recebida e para a referência utilizada.  
Para o Café em Grão a realização da prova de xícara deve utilizar o padrão de moagem de média a fina ou 
segundo a recomendação do torrefador. 
A bebida é colocada em xícaras de porcelana, previamente aquecidas e servida em doses de 50mL. A amostra 
do café em grão é moída e utilizada para avaliação da característica sensorial “fragrância do pó”. 
 
3. RESULTADOS: 
3.1. Análise sensorial 
No Quadro 1 pode-se observar os resultados da análise sensorial quanto às características de fragrância do pó, 
aroma da bebida, acidez, amargor, sabor, sabor residual, influência dos grãos defeituosos, adstringência, corpo,  
com avaliação final da qualidade global do café, enquanto a Figura 1 ilustra o perfil sensorial obtido. 
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ANÁLISE SENSORIAL DE CAFÉ 

 
  
  Nº 705592 FQ                                                                                Data de Entrada       20/03/2020 
 
 Solicitante            CENTRO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE JUNIAI - CRA/1                 006385 loja 01 

  Fabricante DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LT   

 Marca                    CAFE ESPECIAL GOURMET TORRADO EM GRAOS FRATERNO  

  Lote:                      501/12                                                                          

                                             

 Obs:   Fabricação: 04/03/2020     Validade: 04/04/2021 
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Quadro 1. Valor médio e desvio padrão obtidos dos provadores da CERELAB para cada uma das características 
sensoriais.  
 
 

Características Sensoriais Valores Médios Desvio Padrão 

Fragrância do pó 8,4 0,4 

Aroma da bebida 8,4 0,4 

Influência de grãos defeituosos 2,6 0,5 

Acidez da bebida  8,4 0,3 

Amargor da bebida 2,9 0,5 

Corpo da bebida 5,3 0,3 

Adstringência da bebida 2,6 0,3 

Sabor da bebida 8,2 0,6 

Sabor residual da bebida 8,0 0,6 

QUALIDADE GLOBAL DA BEBIDA 7,5 0,2 
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ANÁLISE SENSORIAL DE CAFÉ 

 
  
  Nº 705592 FQ                                                                                Data de Entrada       20/03/2020 
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Figura 1. Perfil sensorial para a amostra de café. 
 
 
 
Principais comentários: 
Pelos resultados obtidos na análise sensorial, apresentados no Quadro 1 e na Figura 1, pode-se observar que a 
amostra de café torrado e moído obteve uma nota de QUALIDADE GLOBAL que permitiu classificar o produto 
como um “CAFÉ GOURMET”, caracterizando um café de qualidade “EXCELENTE”.  
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6. OBSERVAÇÃO: 
Esta avaliação tem valor apenas para a amostra analisada.  
 
 
 
São Paulo, 25 de março de 2020 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MITIE KAWANO 
CRBM 01319 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de dezembro de 2021.
Senhora Chefe da SEALMOX,
 
Solicito a análise técnica da proposta apresentada

pela empresa DPS Gonçalves Indústria e Comércio de
Alimentos Ltda, conforme
eventos 0987651, 0987654, 0987655, 0987658 e 0987660.

 
Informo, que a sessão eletrônica continua em

andamento.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 13/12/2021, 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
0987663 e o código CRC BAA166E9.

0006410-38.2021.6.02.8000 0987663v1
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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 dezembro de 2021.
Senhor Pregoeiro,
 
Da análise técnica da proposta apresentada pela

empresa DPS Gonçalves Indústria e Comércio de Alimentos
Ltda, conforme
eventos 0987651, 0987654, 0987655, 0987658 e 0987660,
temos para os itens 1, 2 e 3 do grupo o seguinte:

 
ITEM 01: CAFÉ TORRADO MOÍDO, 1ª linha, tipo

gourmet, embalagem tipo vácuo ou valvulada, 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
7,3 pontos na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de
microscopia do café; Normas técnicas em conformidade com
as Resoluções RDC vigentes da ANVISA, Decretos, Leis e
Instruções Normativas vigentes. Validade mínima: 11 meses
no ato da entrega (gravado em cada embalagem de 250g).

MARCA: FRATERNO GOURMET Fabricante: DPS
Gonçalves Ind. Com. De Alimentos LTDA

 
ITEM 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
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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

 
ITEM 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.

MARCA: 3 CORAÇÕES Fabricante: TRÊS
CORAÇÕES ALIMENTOS S.A

 
CONCLUSÃO: Da análise dos itens propostos

acima, a unidade conclui que a proposta ATENDE às
exigências do  Edital.

 
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 13/12/2021, às 16:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0987798 e o código CRC DF07B506.

0006410-38.2021.6.02.8000 0987798v1
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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 23/05/2022
FGTS 18/12/2021
Trabalhista Validade: 27/05/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 29/12/2021
Receita Municipal Validade: 29/12/2021

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: 13/12/2021 17:03 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: 13/12/2021 18:18:04 
 
 
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: Sistema do Portal da Transparência está indisponível 
 
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: Sistema do Portal da Transparência está indisponível 
 
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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CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

64106552000161

Data da consulta: 13/12/2021 16:37:15 
Data da última atualização: 13/12/2021 12:00:04

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO

QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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CPF / CNPJ: 

LIMPAR

FILTROS APLICADOS:

64106552000161

Data da consulta: 13/12/2021 16:36:58 
Data da última atualização: 13/12/2021 12:00:04

DETALHAR CNPJ/CPF DO SANCIONADO NOME DO SANCIONADO UF DO SANCIONADO
ÓRGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

TIPO DA SANÇÃO
INÍCIO DA VIGÊNCIA DA
SANÇÃO

FIM DA VIGÊNCIA DA
SANÇÃO

VALOR DA MULTA QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado
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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 
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Proibida a Comercialização

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
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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: 26/11/2021

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 162601106, sexta-feira, 26 de novembro de 2021 às

08:46:29.
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 04/11/2021  0052711532 

 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:   3021219  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 
 03/11/2021,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: **************** 

 DPS   GONÇALVES   IND   COM   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, 4 de novembro de 2021. 

                0052711532 
 PEDIDO N°:  
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Consulta Pública ao Cadastro
ICMS

Cadastro de Contribuintes de
ICMS - Cadesp

 

Código de controle da consulta: ea4e84b3-9990-497a-8a74-b39b4ec6b974

 

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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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 13/12/2021 às 17:08:52 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/12/2021 às 17:25) 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 

61B7.AC2C.2F06.9116 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 13/12/2021 as 17:25:16 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/12/2021 às 17:26) 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 

61B7.AC70.60AE.E184 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 13/12/2021 as 17:26:24 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (13/12/2021 às 17:25) 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 

61B7.AC51.C81C.6153 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 13/12/2021 as 17:25:53 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: 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 17:10:14 do dia 13/12/2021, 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: TFB7131221171014 

 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Anexo CERTIDÕES TCU - PESSOA FÍSICA (0988228)         SEI 0006410-38.2021.6.02.8000 / pg. 173



 
 

 

 

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 17:11:34 do dia 13/12/2021, 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: QYT7131221171134 

 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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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 17:10:58 do dia 13/12/2021, 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: V2DR131221171058 

 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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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: 13/12/2021 17:02 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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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 70/2021 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, 13 de Dezembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 70/2021 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, 13 de Dezembro de 2021.

 

Fechar

Declaração COMPRASNET (0988234)         SEI 0006410-38.2021.6.02.8000 / pg. 180

javascript:self.print()


  

 

 
 

Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 70/2021 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, 13 de Dezembro de 2021.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 70/2021 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 70/2021 da UASG 70011 - TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS .
CNPJ: 64.106.552/0001-61 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Bariri, 13 de Dezembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 70/2021 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 70/2021 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 70/2021 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 70/2021 UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 70/2021 UASG 70011,não foi
informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 70/2021 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 70/2021 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 70/2021 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 70/2021 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 70/2021 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 13 de Dezembro de 2021. 

ANTONIO JOSE GONCALVES
 

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 70/2021 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, 13 de Dezembro de 2021.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 70/2021 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, 13 de Dezembro de 2021.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 70/2021 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 

13 de Dezembro 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

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: 13/12/2021 17:05 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: 13/12/2021 17:05 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

32

Relatório DE CREDECIAMENTO (0988235)         SEI 0006410-38.2021.6.02.8000 / pg. 188



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: 13/12/2021 17:05 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 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: 13/12/2021 17:07 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: 13/12/2021 17:03 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: 13/12/2021 17:03 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: 13/12/2021 17:08 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: 13/12/2021 17:08 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: 13/12/2021 17:04 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: 13/12/2021 17:04 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: 13/12/2021 17:04 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00070/2021(SRP) 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

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

Grupo 1 - - R$ 106.654,0000 - R$ 99.588,0000
Marca: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

Total do Fornecedor: R$ 99.588,0000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 99.588,0000
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar
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56502931472Usuário:

13/12/2021 18:04:41Data 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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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00070/2021 (SRP) 
 

Às 18:09 horas do dia 13 de dezembro de 2021, após analisado o resultado do Pregão nº 00070/2021, referente ao
Processo nº 0006410-38.2021, 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: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 106.654,0000
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R$
99.588,0000 .

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: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6.000 Unidade de fornecimento: Pacote 250,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 13,7300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R$
12,8900 e a quantidade de 6.000 Pacote 250,00 G .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 13/12/2021
18:09:55

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:64.106.552/0001-61, Melhor lance : R$ 12,8900

Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café, apresentação: torrado em grão, intensidade: média, tipo: tradicional
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 400 Unidade de fornecimento: Pacote 1,00 KG
Valor Máximo Aceitável: R$ 55,7000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R$
50,6500 e a quantidade de 400 Pacote 1,00 KG .

Termo DE ADJUDICAÇÃO (0988253)         SEI 0006410-38.2021.6.02.8000 / pg. 200



Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 13/12/2021
18:09:56

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:64.106.552/0001-61, Melhor lance : R$ 50,6500

Item: 3 - Grupo 1
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café, apresentação: solúvel granulado, intensidade: média, tipo: tradicional,
característica adicional: descafeinado
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Sachê 50,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 9,9700 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R$
9,9400 e a quantidade de 200 Sachê 50,00 G .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 13/12/2021
18:09:57

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:64.106.552/0001-61, Melhor lance : R$ 9,9400

Fim do documento
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Pregão Eletrônico

70011 .702021 .8798 .4159 .47200959

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00070/2021 (SRP)

 
Às 14:00 horas do dia 13 de dezembro 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 0006410-38.2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00070/2021.
Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Aquisição 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: -
Quantidade: 6.000 Unidade de fornecimento: Pacote 250,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 13,7300 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 12,8900
e a quantidade de 6.000 Pacote 250,00 G .

Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café, apresentação: torrado em grão, intensidade: média, tipo: tradicional
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 400 Unidade de fornecimento: Pacote 1,00 KG
Valor Máximo Aceitável: R$ 55,7000 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 50,6500
e a quantidade de 400 Pacote 1,00 KG .

Item: 3 - Grupo 1
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café, apresentação: solúvel granulado, intensidade: média, tipo: tradicional,
característica adicional: descafeinado
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Sachê 50,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 9,9700 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 9,9400
e a quantidade de 200 Sachê 50,00 G .

Relação de Grupos
Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 106.654,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$
99.588,0000 .

Itens do grupo:

 1 - Café

 2 - Café

Ata PREGÃO ELETRÔNICO N.º 70/2021 (0988256)         SEI 0006410-38.2021.6.02.8000 / pg. 202



 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

64.106.552/0001-61 DPS
GONCALVES
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
ALIMENTOS
LTDA

Sim Sim 6.000 R$ 13,7000 R$ 82.200,0000 13/12/2021
13:55:06

Marca: FRATERNO 
Fabricante: CAFE FRATERNO 
Modelo / Versão: FRATERNO GOURMET A VACUO - PQC ABIC 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ TORRADO MOÍDO, 1ª linha, tipo gourmet,
embalagem tipo vácuo ou valvulada, 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 7,3 pontos na Escala Sensorial do Café; Normas técnicas em
conformidade com as Resoluções RDC vigentes da ANVISA, Decretos, Leis e Instruções Normativas
vigentes. Validade mínima: 11 meses no ato da entrega (gravado em cada embalagem de 250g). 
Porte da empresa: ME/EPP

63.310.411/0001-01 TRES
CORACOES
ALIMENTOS
S.A.

Não Não 6.000 R$ 13,7300 R$ 82.380,0000 10/12/2021
17:13:09

Marca: 3CORAÇÕES GOURMET 
Fabricante: TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A 
Modelo / Versão: 250G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ TORRADO MOÍDO, 1ª linha, tipo gourmet,
embalagem tipo vácuo ou valvulada, 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 7,3 pontos na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café; Normas técnicas
em conformidade com as Resoluções RDC vigentes da ANVISA, Decretos, Leis e Instruções Normativas
vigentes. Validade mínima: 11 meses no ato da entrega (gravado em cada embalagem de 250g).
OFERECEMOS: 3 CORAÇÕES GOURMET VÁCUO FABRICANTE: TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A
APRESENTAÇÃO: CX C/ 20 UND 250G N° REGISTRO: ISENTO DA OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DE
PRODUTO - RESOLUÇÃO ANVISA N° 27/2010 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS VALIDADE
DOS PRODUTOS: 18 (DEZOITO) MESES PROCEDÊNCIA DO PRODUTO: NACIONAL 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 13,7300 63.310.411/0001-01 13/12/2021 14:00:01:223
R$ 13,7000 64.106.552/0001-61 13/12/2021 14:00:01:223
R$ 13,5000 63.310.411/0001-01 13/12/2021 14:15:44:893
R$ 13,0000 63.310.411/0001-01 13/12/2021 14:29:10:873
R$ 12,9900 64.106.552/0001-61 13/12/2021 14:33:24:813

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do

Lance
64.106.552/0001-

61 13/12/2021 14:34:01:087 13/12/2021 14:36:21:967 Fornecedor enviou
lance R$ 12,8900

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

13/12/2021
16:59:14

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$ 12,8900.

Habilitação
de
fornecedor

13/12/2021
17:28:03

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 64.106.552/0001-61

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 2 - Grupo 1 - Café
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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

63.310.411/0001-01 TRES
CORACOES
ALIMENTOS
S.A.

Não Não 400 R$ 55,7000 R$ 22.280,0000 10/12/2021
17:13:09

Marca: 3C ESPRESSO GOURMET 
Fabricante: CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S.A 
Modelo / Versão: 1KG 
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..
OFERECEMOS: 3 CORAÇÕES EXPRESSO GOURMET FABRICANTE: CAFÉ TRÊS CORAÇÕES S.A
APRESENTAÇÃO: CX C/ 5 UND 1KG N° REGISTRO: ISENTO DA OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DE
PRODUTO - RESOLUÇÃO ANVISA N° 27/2010 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS VALIDADE
DOS PRODUTOS: 08 (OITO) MESES PROCEDÊNCIA DO PRODUTO: NACIONAL 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

64.106.552/0001-61 DPS
GONCALVES
INDUSTRIA
E
COMERCIO
DE
ALIMENTOS
LTDA

Sim Sim 400 R$ 55,7000 R$ 22.280,0000 13/12/2021
13:55:06

Marca: FRATERNO 
Fabricante: CAFE FRATERNO 
Modelo / Versão: FRATERNO GRÃO GOURMET - PQC ABIC 
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$ 55,7000 63.310.411/0001-01 13/12/2021 14:00:01:223
R$ 55,7000 64.106.552/0001-61 13/12/2021 14:00:01:223
R$ 55,5000 63.310.411/0001-01 13/12/2021 14:15:53:870
R$ 50,0000 63.310.411/0001-01 13/12/2021 14:29:16:130
R$ 55,4900 64.106.552/0001-61 13/12/2021 14:33:40:383

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ Data/Hora Inicial
Desempate

Data/Hora Final
Desempate Situação do Lance Valor do

Lance
64.106.552/0001-

61 13/12/2021 14:34:01:087 13/12/2021 14:36:21:967 Fornecedor enviou
lance R$ 50,6500

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

13/12/2021
16:59:14

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$ 50,6500.

Habilitação
de
fornecedor

13/12/2021
17:28:03

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 64.106.552/0001-61

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

63.310.411/0001-01 TRES
CORACOES
ALIMENTOS
S.A.

Não Não 200 R$ 9,9700 R$ 1.994,0000 10/12/2021
17:13:09
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Marca: SANTA CLARA DESCAF 
Fabricante: TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A 
Modelo / Versão: 50G 
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. OFERECEMOS: CAFÉ SOLÚVEL SANTA CLARA DESCAFEINADO REFIL
FABRICANTE: TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A APRESENTAÇÃO: SHRINK C/ 24 UND 50G N°
REGISTRO: ISENTO DA OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO DE PRODUTO - RESOLUÇÃO ANVISA N°
27/2010 VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS VALIDADE DOS PRODUTOS: 24 (VINTE E
QUATRO) MESES PROCEDÊNCIA DO PRODUTO: NACIONAL 
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

64.106.552/0001-61 DPS
GONCALVES
INDUSTRIA
E COMERCIO
DE
ALIMENTOS
LTDA

Sim Sim 200 R$ 9,9700 R$ 1.994,0000 13/12/2021
13:55:06

Marca: 3 CORAÇÕES 
Fabricante: TRÊS CORAÇÕES 
Modelo / Versão: DESCAFEINADO 50GRS 
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$ 9,9700 63.310.411/0001-01 13/12/2021 14:00:01:223
R$ 9,9700 64.106.552/0001-61 13/12/2021 14:00:01:223
R$ 9,9500 63.310.411/0001-01 13/12/2021 14:16:03:130
R$ 8,0000 63.310.411/0001-01 13/12/2021 14:29:33:863
R$ 9,9400 64.106.552/0001-61 13/12/2021 14:33:46:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Aceite de
proposta

13/12/2021
16:59:14

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$ 9,9400.

Habilitação
de
fornecedor

13/12/2021
17:28:03

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 64.106.552/0001-61

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
64.106.552/0001-61 DPS GONCALVES

INDUSTRIA E
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

Sim Sim - R$ 106.474,0000 13/12/2021
13:55:06

63.310.411/0001-01 TRES CORACOES
ALIMENTOS S.A.

Não Não - R$ 106.654,0000 10/12/2021
17:13:09

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Encerramento
análise de
propostas

13/12/2021
14:04:46 Análise de propostas do item finalizada.

Abertura 13/12/2021
14:10:01 Item aberto.

Encerramento
etapa aberta

13/12/2021
14:29:00 Encerrada etapa aberta do item.

Início 1a etapa
fechada

13/12/2021
14:29:00

Início da etapa fechada. Fornecedores convocados: Fornecedores que apresentaram
lance entre R$ 105.190,0000 e R$ 106.474,0000.

Encerramento
etapa fechada

13/12/2021
14:34:01 Encerrada etapa fechada do item.
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Desempate -
Início do
desempate

13/12/2021
14:34:01

Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.

Desempate -
Encerramento do
desempate

13/12/2021
14:36:21

O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor DPS GONCALVES
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 64.106.552/0001-61
enviou um lance no valor de no valor de R$ 99.588,0000.

Encerramento 13/12/2021
14:36:21 Item encerrado.

Abertura do
prazo -
Convocação
anexo

13/12/2021
14:57:12

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

13/12/2021
15:15:48

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DPS GONCALVES
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.106.552/0001-61.

Habilitação de
fornecedor

13/12/2021
17:28:03

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

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 13/12/2021
14:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização
da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para
o início dos 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 13/12/2021
14:10:01

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será
iniciada. Mantenham-se conectados.

Sistema 13/12/2021
14:10:01

O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 13/12/2021
14:29:00

A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance
entre R$ 105.190,0000 e R$ 106.474,0000 poderá enviar um lance único e

fechado até às 14:34:00 do dia 13/12/2021.
Sistema 13/12/2021

14:34:01
O item G1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Sistema 13/12/2021
14:34:01

Sr. Fornecedor DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,
CPF/CNPJ 64.106.552/0001-61, em cumprimento à Lei Complementar 123 de
14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único

para o item G1 até às 14:39:01 do dia 13/12/2021. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema 13/12/2021

14:36:21
O item G1 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor DPS
GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ

64.106.552/0001-61 enviou um lance no valor de R$ 99.588,0000.
Sistema 13/12/2021

14:36:21
O item G1 está encerrado.

Sistema 13/12/2021
14:36:48

Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da
funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade.

Pregoeiro 13/12/2021
14:52:37

Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Sr(a)
Licitante, boa tarde. V.Sª foi a primeira colocada para o Grupo. Considerando a
determinação da legislação e do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a

possibilidade de negociação de valores menores.
Pregoeiro 13/12/2021

14:54:51
Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Aceita o
valor de R$ 65.000,00 para o item 01? aceita o valor de R$ 15.000,00 para o

item 02? e aceita o valor de R$ 1.500,00 para o item 03?
64.106.552/0001-

61
13/12/2021
14:55:24

Boa tarde. Devido às altas recentes no preço de café, já estamos na melhor
oferta.

Pregoeiro 13/12/2021
14:56:33

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 ofertado, contendo
toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DO ITEM, BEM COMO ASSINADA.

Pregoeiro 13/12/2021
14:56:45

Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Iremos
convocar anexo.

Sistema 13/12/2021
14:57:12

Senhor fornecedor DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA, CNPJ/CPF: 64.106.552/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao

grupo G1.
64.106.552/0001-

61
13/12/2021
15:00:39

Qual o prazo para envio?
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Pregoeiro 13/12/2021
15:02:28

Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - De
acordo com o item 8.24.2 do Edital, V.Sª tem o prazo de 02 (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.

Sistema 13/12/2021
15:15:48

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.106.552/0001-61, enviou o anexo para o grupo

G1.
64.106.552/0001-

61
13/12/2021
15:16:25

Proposta atualizada enviada. Caso necessite algo mais, estaremos à disposição.

Pregoeiro 13/12/2021
15:37:55

Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Sr(a)
Licitante, informo que encaminhei a proposta apresentada para análise técnica

da mesma pela unidade requisitante. Favor aguardar.
Pregoeiro 13/12/2021

16:13:33
Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - A

unidade requisitante ainda não procedeu à análise técnica da proposta. Favor
aguardar.

Pregoeiro 13/12/2021
16:54:02

Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -
Transcrevo o inteiro teor do despacho proferido pela unidade requisitante quando

da análise técnica da proposta apresentada por V.Sª:
Pregoeiro 13/12/2021

16:54:25
Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ..."Da

análise técnica da proposta apresentada pela empresa DPS Gonçalves Indústria
e Comércio de Alimentos Ltda, conforme eventos 0987651, 0987654, 0987655,

0987658 e 0987660, temos para os itens 1, 2 e 3 do grupo o seguinte: ...
Pregoeiro 13/12/2021

16:54:47
Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ...ITEM
01: CAFÉ TORRADO MOÍDO, 1ª linha, tipo gourmet, embalagem tipo vácuo ou
valvulada, 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 , ...

Pregoeiro 13/12/2021
16:55:09

Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ... ou
Laudo de avaliação do café, emitido por laboratório especializado, com nota de
Qualidade Global mínima de 7,3 pontos na Escala Sensorial do Café e laudo de

análise de microscopia do café; Normas técnicas em conformidade com as
Resoluções RDC vigentes da ANVISA, Decretos, Leis e Instruções Normativas

vigentes. Validade mínima: 11 meses no ato ...
Pregoeiro 13/12/2021

16:55:31
Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ... da

entrega (gravado em cada embalagem de 250g). MARCA: FRATERNO GOURMET
Fabricante: DPS Gonçalves Ind. Com. De Alimentos LTDA ...

Pregoeiro 13/12/2021
16:55:51

Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ...ITEM
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 ...

Pregoeiro 13/12/2021
16:56:13

Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ...
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 13/12/2021

16:56:31
Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ...ITEM

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. MARCA: 3 CORAÇÕES Fabricante: TRÊS

CORAÇÕES ALIMENTOS S.A ...
Pregoeiro 13/12/2021

16:56:45
Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA -

...CONCLUSÃO: Da análise dos itens propostos acima, a unidade conclui que a
proposta ATENDE às exigências do Edital. ..."

Pregoeiro 13/12/2021
16:57:51

Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - De
acordo com o parecer técnico abaixo transcrito, iremos aceitar a sua proposta.
Passaremos para a fase de verificação das documentações referentes à fase de

habilitação. Favor aguardar.
Sistema 13/12/2021

17:28:05
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 13/12/2021

17:28:22
Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/12/2021 às

17:59:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 13/12/2021
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12:25:55
Abertura da

sessão pública
13/12/2021
14:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

13/12/2021
14:10:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

13/12/2021
14:36:47 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 13/12/2021
17:28:05 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

13/12/2021
17:28:22

Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/12/2021 às
17:59:00.

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
18:01 horas do dia 13 de dezembro de 2021, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

RODRIGO FERREIRA MOURA
Equipe de Apoio

Voltar   
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6372 - 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  0987389

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

Informação 6372 (0988259)         SEI 0006410-38.2021.6.02.8000 / pg. 209



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, EVENTO: 0987798

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: 0988177

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

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  0988251

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  0988234

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
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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

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS: 0988241

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE
LICITAR: 0988243

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS DO
FORNECEDOR: 0988245

RELATÓRIO DE LINHA DE FORNECIMENTO: 0988236

REGISTRO COMERCIAL:  0988185 E 0988217

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA: 0988219

CERTIDÃO CNJ PESSOA FÍSICA: 0988227

CONSULTA CONSOLIDADA: 0988178

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC): 0988233

CERTIFICADO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
(CNPJ): 0988221

CADASTRO CONTRIBUINTE ESTADUAL: 0988220

 

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   

CONSULTA CONSOLIDADA: 0988178

CERTIDÃO TCU PESSOA FÍSICA: 0988228

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  0988256. O servidor Rodrigo Ferreira Moura, participou da

sessão eletrônica, como membro de equipe.

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

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO
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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  0988253

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  

Proposta: 0987651

Resultado Fornecedor: 0988248

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 14/12/2021, às 11:05, 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
0988259 e o código CRC 82FE87F1.

0006410-38.2021.6.02.8000 0988259v5
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PROCESSO : 0006410-38.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Análise. Legalidade. Homologação. Pregão Eletrônico nº 70/2021. Registro de Preços.

 

Parecer nº 1492 / 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 70/2021, objetivando o
registro de preços para eventual aquisição de gêneros
alimentícios (café), a fim de atender a demanda das Unidades
da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme termo de referência
0943642 e especificações do anexo único 0941877, que
seguiu aprovado pelo Senhor Secretário de Administração
(0944965).

 
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 0988259. Passo à análise do procedimento
fazendo juntada da lista de competência desta unidade,
conforme segue adiante.

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 - 0976777
DOU - 0977278
Portal - 0977295

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 - 0976777
DOU - 0977278
Portal - 0977295
 
 

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:
22/11/2021 (Comprasnet)
23/11/2021 (DOU)
23/11/2021 (Portal)
Ata Pregão 70/2021 (0988256) -
13/12/2021

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 70/2021 (0988256)

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 - 0988253

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 -
 0988248

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
6372 - 0988259

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM Consulta pelo Pregoeiro - 0988259

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM 0987651

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM 0987798

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

TCU
Pessoa
Jurídica: 0988178, 0988181, 0988182
Pessoa Física: 0988228
 
CADIN: 0988251

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 6372 - 0988259

 
Ao 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 PE nº 70/2021, que visa
o registro de preços para eventual aquisição de gêneros
alimentícios (café), a fim de atender a demanda das Unidades
da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme relatório Resultado
por Fornecedor (0988248), tendo como licitante vencedora
a Empresa DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
64.106.552/0001-61, pelo melhor lance no valor total de R$
99.588,00 (noventa e nove mil quinhentos e oitenta e oito
reais).
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À consideração superior do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 14/12/2021, às 15:24, 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
0988697 e o código CRC 33F4FCD3.

0006410-38.2021.6.02.8000 0988697v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 14 de dezembro de 2021.
Senhor Presidente,
 
 
Cuida-se de procedimento no trato de análise da

regularidade do Pregão Eletrônico nº 70/2021, objetivando o
registro de preços para eventual aquisição de gêneros
alimentícios (café), a fim de atender a demanda das Unidades
da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme termo de
referência 0943642 e especificações do anexo único 0941877,
que seguiu aprovado pelo Senhor Secretário de Administração
(0944965).

 

Nesta senda, por conduto do Parecer AJ-DG nº
1492 (0988697), 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 70/2021, conforme relatório  Resultado
por Fornecedor (0988248), tendo como licitante vencedora do
Grupo 1 a Empresa DPS GONCALVES INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o
nº 64.106.552/0001-61, pelo melhor lance no valor total de R$
99.588,00 (noventa e nove mil quinhentos e oitenta e oito
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
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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 14/12/2021, às 17:53, 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
0988834 e o código CRC 20F44544.

0006410-38.2021.6.02.8000 0988834v1
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PROCESSO : 0006410-38.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Homologação Pregão Eletrônico. Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios (café).

 

Decisão nº 3017 / 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  1492/2021 (0988697), atestando a legalidade
de todo o certame, HOMOLOGO, para que surta seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico n° 70/2021, que tem
por objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros
alimentícios (café), a fim de atender a demanda das Unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme Termo de
Referência (0943642), aprovado pelo Sr. Secretário de
Administração (0944965), e de acordo com o relatório Resultado por
Fornecedor (0988248).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019, CONVOCO, para a devida
assinatura da Ata de Registro de Preços, a Empresa -DPS
GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 64.106.552/0001-61, pelo melhor
lance no valor total de R$ 99.588,00 (noventa e nove mil
quinhentos e oitenta e oito reais), em conformidade com a Ata de
Realização do Pregão Eletrônico (0988256).

À Secretaria de Administração, para as providências que
se fizerem necessárias à consecução deste procedimento.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
17/12/2021, às 16:21, 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
0989224 e o código CRC 989C05C7.

0006410-38.2021.6.02.8000 0989224v2
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00070/2021 (SRP)

 
Às 15:43 horas do dia 20 de dezembro 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 0006410-38.2021,
Pregão nº 00070/2021. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Grupo 1
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 106.654,0000
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R$
99.588,0000 .
 
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: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6.000 Unidade de fornecimento: Pacote 250,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 13,7300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 12,8900
e a quantidade de 6.000 Pacote 250,00 G .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 13/12/2021
18:09:55 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:DPS GONCALVES INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:64.106.552/0001-61, Melhor lance

: R$ 12,8900

Homologado 20/12/2021
15:43:57

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café, apresentação: torrado em grão, intensidade: média, tipo: tradicional
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 400 Unidade de fornecimento: Pacote 1,00 KG
Valor Máximo Aceitável: R$ 55,7000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
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Adjudicado para: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 50,6500
e a quantidade de 400 Pacote 1,00 KG .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 13/12/2021
18:09:56 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:DPS GONCALVES INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:64.106.552/0001-61, Melhor lance

: R$ 50,6500

Homologado 20/12/2021
15:44:00

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: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Sachê 50,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 9,9700 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 9,9400 e
a quantidade de 200 Sachê 50,00 G .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 13/12/2021
18:09:57 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:DPS GONCALVES INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:64.106.552/0001-61, Melhor lance

: R$ 9,9400

Homologado 20/12/2021
15:44:03

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Fim do documento
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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 dezembro de 2021.
À SLC, para publicar o resultado do certame.
Observo que há convocação de cadastro de reserva

em aberto até amanhã, dia 21, às 15h45.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/12/2021, 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
0992917 e o código CRC 09568E2D.

0006410-38.2021.6.02.8000 0992917v1
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 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 21/12/2021 09:09:13
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 6839568
   Data prevista de publicação: 22/12/2021
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

14120337 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 70-2021 -
DPS.rtf

d6e4760a9e17b67b
b759e01b3fed0e6e 6,00 R$

198,24

TOTAL DO OFICIO 6,00 R$
198,24
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Formação do Cadastro de Reserva 
 

 Data de abertura:  13/12/2021 14:00
 Número da portaria:  PORTARIA 168/2021
 Data de portaria:  07/04/2021
 Número do processo:  0006410-38.2021
 Número do pregão:  00070/2021 (SRP)
 Objeto:  Aquisição de gêneros alimentícios (café).

 
 
    Grupo 1

Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Valor estimado: R$ 106.654,0000  
 
Fornecedores Vencedores

CPF/CNPJ Nome/Razão Social Quantidade
Ofertada

Valor
Adjudicado

64.106.552/0001-
61

DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA - R$ 99.588,0000

 
Cadastro de Reserva:
   Data/Hora Inicial: 20/12/2021 15:44 Data/Hora Final: 21/12/2021 15:45
   Data/Hora Envio de Envio para o SIASG: 21/12/2021 15:45
   Valor para Cadastro de Reserva: R$ 99.588,0000
 
Fornecedores que aderiram ao cadastro de reserva

Classificação CPF/CNPJ Nome/Razão Social Qtde. Ofertada Data/Hora da Adesão
Não houve adesão ao Cadastro de Reserva

 
Itens do Grupo

Núm. Descrição Descrição Complementar Trat.
Dif. Qtde. Unidade

Fornecimento
Valor

Estimado

Valor
para
Cad.

Reserva

Valor
com

Desconto

1 Café Café, apresentação: torrado moído,
intensidade: suave, tipo: tradicional,
empacotamento: vácuo

- 6000 Pacote 250,00
G

R$
13,7300

R$
12,8900

-

2 Café Café, apresentação: torrado em grão,
intensidade: média, tipo: tradicional

- 400 Pacote 1,00
KG

R$
55,7000

R$
50,6500

-

3 Café Café, apresentação: solúvel granulado,
intensidade: média, tipo: tradicional,
característica adicional: descafeinado

- 200 Sachê 50,00 G R$ 9,9700 R$
9,9400

-

 
Eventos do Item

Evento Data CPF do
Usuário Justificativa/Observações

Convocação para
cadastro de reserva

20/12/2021
15:44:07

758.180.784-
34

Convocação para o Cadastro de Reserva realizada na data 20/12/2021
15:43 com data fim prevista para 21/12/2021 15:45 pelo valor de R$

99.588,0000.
Envio do cadastro

de reserva ao
SIASG

21/12/2021
15:45:48

758.180.784-
34

Cadastro de Reserva enviado ao SIASG.
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Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de dezembro de 2021.
À SLC, após juntada da Ata do Cadastro de Reserva

(doc. 0993360).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/12/2021, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0993361 e o código CRC 3B03CAD2.

0006410-38.2021.6.02.8000 0993361v1
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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 05302021122200226

226

Nº 240, quarta-feira, 22 de dezembro de 2021ISSN 1677-7069Seção 3

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Nota de empenho: 2021NE000420, emitida em 07/12/2021. Contratante: TRF-
2ªRG. Contratada: JOSÉ BEZERRA DA COSTA 26787580100. Objeto: Aquisição de
quadros/molduras de vidro duplo, em forma de sanduíche, com kit completo de
prolongadores para afixação na parede (Ata n.º TRF2-ARP-2021/00061). Modalidade de
Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 10.024/19 e 7.892/13. Crédito Orçamentário:
Programa de Trabalho Resumido: 168413. Elemento de despesa: 339030. Valor total do
empenho: R$ 494,70. Proc. nº TRF2-EOF-2021/00123.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
EXTRATO DE RESCISÃO

Processo nº 0048236-24.2017.4.03.8000; Espécie: Termo de Rescisão Amigável nº
04.016.16.2018, firmado em 20/12/2021, ao Contrato nº 04.016.10.2018; Contratantes:
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO CNPJ nº 59.949.362/0001-76 e JUSTIÇA
FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM SÃO PAULO CNPJ nº 05.445.105/0001-78; Contratada:
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A., CNPJ nº 29.309.127/0001-79;
Fundamento Legal: artigo 79, inciso II, da Lei nº 8.666/1993 e na Cláusula Sétima, avençada
no Termo Aditivo nº 04.016.14.2018; Vigência: rescisão com efeitos a partir de 01/11/2021;
Signatários: pelo TRF 3ª Região, Dr. Mairan Gonçalves Maia Júnior, Desembargador Federal
Presidente, pela Justiça Federal de Primeiro Grau em São Paulo, Dra. Leticia Dea Banks
Ferreira Lopes, Juíza Federal Vice-Diretora do Foro, e, pela Contratada, Sras. Sandra Regina
Daguano e Cristiane de Souza Gales, Procuradoras.

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONTRATO

Processo nº 0035783-89.2020.4.03.8000; Espécie: Contrato nº 04.021.10.2021, firmado em
20/12/2021; Contratante: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, CNPJ nº
59.949.362/0001-76; Contratada: MAG LAVANDERIA E COSTURA LTDA, CNPJ nº
37.009.907/0001-21; Objeto: prestação de serviço de lavanderia; Vigência: a partir da data
de sua assinatura, pelo período de 30 meses; Valor Total: R$ 18.999,30; Procedimento
Licitatório: Pregão Eletrônico nº 013/2021; Fundamento Legal: Leis nºs 8.666/1993,
10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, Decretos nºs 9.507/2018, 10.024/2019,
7.746/2012 e 8.538/2015, Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 26/05/2017;
Signatário: pelo Contratante, o Sr. Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral, e pela
Contratada, a Sra. Monica Andreia Gomes, Gerente.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2021

PROCESSO SEI Nº 0279835-55.2021.4.03.8000.
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 5.301, de 17/08/2021, torna público

que o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o procedimento
licitatório do Pregão Eletrônico nº 023/2021, Pregão Eletrônico para aquisição de antenas
leitoras de TAGs de identificação veicular, compatíveis com o sistema de controle de
acesso, adjudicado à empresa Acompany Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. com
o valor total de R$ 23.850,00.

São Paulo-SP, 14 de dezembro de 2021.
RENATO ARRUDA ROCHA MONTEIRO

Pregoeiro

RESULTADO DE HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2021

PROCESSO SEI Nº 0270537-39.2021.4.03.8000.
A Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 5.187/2021,

tendo em vista a análise da Comissão Permanente de Documentação para Habilitação e da
Divisão de Arquitetura e Engenharia quanto a análise da Documentação (Envelope nº 1) da
Tomada de Preços n.º 003/2021, para contratação de empresa para execução de reforma
do Anexo Administrativo da Avenida Presidente Wilson: acessibilidade e outras adequações
civis, sito à Rua Vemag, 668 - Ipiranga - São Paulo - SP, torna público que as empresas CPO
Projetos e Obras Ltda., FAK Construções Ltda. e M.R. Construtora Eireli foram declaradas
habilitadas.

São Paulo-SP, 20 de dezembro de 2021.
LUIZ FERNANDO FERNANDES VIEIRA

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: TERMO ADITIVO TERCEIRO AO CONTRATO nº 08/2019. CONTRATANTE: TRF 4ª
Região. CONTRATADA: TELEFÔNICA BRASIL S. A. OBJETO: Prorrogação da vigência do
Contrato de prestação do Serviço Móvel Pessoal - SMP - e Internet Móvel, por mais 12
(doze) meses, a partir de 26/03/2022; alteração das Cláusulas I, V e VII do Contrato.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho 168400 - Ações de Informática;
Natureza da Despesa 3390.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ
e recursos orçamentários do exercício de 2022. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 32.040,00
(trinta e dois mil quarenta reais). PA: 0009899-02.2018.4.04.8000. ASSINATURA: Sr. Antonio
Cesar Marques de Matos, Diretor Administrativo, em 02/12/2021.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022 - UASG 90030

Nº Processo: 0006396-65.2021.4. Objeto: Serviços de avaliações médicas nas
especialidades de ortopedia, oftalmologia e cardiologia.. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 22/12/2021 das 11h00 às 17h59. Endereço: Rua Otavio Francisco Caruso da
Rocha, 300, Praia de Belas - Porto Alegre/RS ou
https://www.gov.br/compras/edital/90030-5-00003-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 22/12/2021 às 11h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
13/01/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Edital também
disponível no site www.trf4.jus.br e e-mail: dlc@trf4.jus.br.

MARCO ANTONIO ACOSTA PINTO
Diretor da Divisão de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 21/12/2021) 90030-00001-2021NE500106

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 45/2021

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 45/2021
(PAV SEI nº 0005382-12.2021.4.05.7000) - Registro de Preços para contratação de empresa
para o fornecimento e instalação, sob demanda, de forro mineral em placas, paredes de
gesso acartonado tipo Drywall e portas de madeira, para ambientes do Edf. Sede e
Ampliação do Tribunal Regional Federal da 5ª Região - foi adjudicado e homologado em
favor da empresa G2 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA (CNPJ nº
09.145.367/0001-78), para o Lote 01, com o preço global de R$ 89.519,75 (oitenta e nove
mil e quinhentos e dezenove reais e setenta e cinco centavos).

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 21/12/2021) 090031-00001-2021NE099999

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 61/2021

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 61/2021
(PAV SEI nº 0004010-28.2021.4.05.7000) - Registro de Preços para contratação de empresa
especializada para fornecimento, sob demanda, de água mineral, com e sem gás, em
garrafas plásticas com capacidade de 350 a 500ml, nos gabinetes e no refeitóriio dos
Desembargadores Federais do Tribunal Regional Federal da 5ª Região - restou, após uma
segunda tentativa, fracassado pela ausência de propostas válidas.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 21/12/2021) 090031-00001-2021NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2021

Processo Administrativo SEI nº 0006410-38.2021.6.02.8000;
O Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente do TRE/AL, homologou,

em 17/12/2021, o resultado do Pregão Eletrônico nº 70/2021, que tem por objeto o
Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios (café), que teve o
grupo 1 adjudicado à empresa DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 64.106.552/0001-61, pelo valor global de R$ 99.588,00,
sendo que o valor unitário para o item 1 foi de R$ 12,89, para o item 2 foi de R$ 50,65
e para o item 3 foi de R$ 9,94, convocando para a referida empresa para assinatura da Ata
de Registro de Preços; 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, 21 de dezembro de 2021.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2021 - UASG 70029

Nº Processo: 0002935-47.2021. Objeto: Registro de preços para eventual e
futura aquisição de gêneros de alimentação (Água mineral de 20 litros e Água de 1,5
litros).. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 22/12/2021 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av.
Mendonca Júnior, Nr. 1502, Central - Macapá/AP ou
https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-00036-2021. Entrega das Propostas: a partir
de 22/12/2021 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 04/01/2022
às 10h00 no site www.gov.br/compras.

ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL
Pregoeiro

(SIASGnet - 21/12/2021) 70029-00001-2021NE000068

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO Nº 20/2021

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do Pregão nº 20/2021 (PAD nº 6533/2021), que tem por objeto
implantação de usina minigeradora fotovoltaica de 340kWp, ADJUDICADO em favor da
empresa ANDRE LIMA DE SOUZA EIRELI EPP, CNPJ nº 10.720.502/0001-40. DATA DA
HOMOLOGAÇÃO: 21/12/2021, pelo Des. WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO

Manaus-AM, 21 de dezembro de 2021.
JOÃO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

Diretor-Geral

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO Nº 21/2021

O Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, torna pública a
HOMOLOGAÇÃO do Pregão nº 21/2021 (PAD nº 4042/2021), que tem por objeto aquisição
de mobiliário para as Zonas Eleitorais de Itapiranga (24ª ZE), Urucará (27ª ZE) e Juruá (50ª
ZE), ADJUDICADO em favor da empresa RICARDO TAKASHI YAMASHITA, CNPJ n.º
04.042.992/0001-70. DATA DA HOMOLOGAÇÃO: 20/12/2021, pelo Des. WELLINGTON JOSÉ
DE ARAÚJO

Manaus-AM, 21 de dezembro de 2021.
JOÃO VICTOR PEREIRA MARTINS DA SILVA

Diretor-Geral

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 075/2021, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional
Eleitoral da Bahia e a empresa SYSDESIGN CONSULTORIA EM INFORMÁTICA EIRELI. OBJETO:
Fornecimento de assinaturas de suporte técnico de produtos homologados pela Red Hat.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Pregão TRE/BA nº 028/2021. Valor total: R$ 10.000,00.
Dotação Orçamentária: elemento 3.33.90.40.06 e Ação 02.122.0033.20GP.0029. Processos
SEI 0011278-75.2021.6.05.8000 e 0016916-89.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 60 (sessenta)
meses, a contar da data da assinatura. ASSINATURA: 21/12/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo
de Campos Vieira, pelo TRE-BA e o Sr. Graciliano Carvalho de Oliveira, pela Contratada.
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Pregões 2021

Procedimento Concluído

Número 01/2021
SEI 0009783-14.2020.6.02.8000

Data: 25/01/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de serviços de editoração/diagramação para publicação do Relatório de Gestão do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, a ser apresentado ao Tribunal de Contas da União, em observância ao disposto no art. 3º
c/c o art. 8º da DN TCU 187/2020, conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 2.402,61

Resultado: a empresa  2KS Agência Digital Publicidade Ltda., CNPJ sob o nº 27.441.006/0001-50,  venceu a
licitação pelo valor total de R$ 439,00. 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento apresentado por interessado
Resposta ao Pedido de Esclarecimento apresentado por interessado
Resposta ao Pedido de Esclarecimento apresentado por interessado II
Publicação do Aviso de Homologação  no DOU 
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 02/2021
SEI 0001231-26.2021.6.02.8000

Data: 18/05/2021 às 14:00:00 

Objeto: Prestação de serviço de suporte para 05 (cinco) licenças existentes no TRE/AL do SQL Navigator for Oracle pelo
período de 01 (um) ano, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor total  estimado: Item 1: R$ 6.801,84; Item 2: R$ 11.821,47. 

Resultado: a empresa FORMATO PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ nº
03.617.079/0001-92, venceu a licitação, itens 1 e 2, pelo valor total de R$ 17.990,00. 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação  no DOU 
Inteiro Teor do Processo SEI

 

Número 05/2021
SEI 0003234-51.2021.6.02.8000

Data: 28/05/2021 às 09:00:00 

Objeto: contratação de empresas para a prestação de serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS), legenda para surdos e ensurdecidos (LSE) e audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas,
promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), dentro do estado de Alagoas, nas
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modalidades: ao vivo presencial (executado no local do evento), ao vivo não-presencial (gravado e reproduzido
simultaneamente) ou gravado previamente, nas condições e especificações descritas neste edital e seus anexos.

 

Valor total  estimado: R$ 141.885,43
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Decisão determinando a reabertura do certame
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 06/2021
SEI 0003331-51.2021.6.02.8000

Data: 1º/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – copos de vidro, conforme especificações descritas no Anexo I-A do Edital.

Valor total  estimado: R$ 2.688,00. 

Resultado: a empresa  CAMINHO NOVO COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 30.289.811/0001-15,  venceu a
licitação pelo valor total de R$ 2.400,00. 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

 

Número 07/2021
SEI 0000641-49.2021.6.02.8000

Data: 02/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material permanente – aparelhos de telefone sem fio, conforme especificações descritas no Anexo
I-A do Edital.

Valor total  estimado: R$ 4.105,50. 

Resultado: a empresa  CAPY REPRESENTAÇÕES E COM. EM GERAL LTDA, CNPJ 29.590.960/0001-30,  venceu a
licitação pelo valor total de R$ 3.948,90. 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 08/2021
SEI 0002761-65.2021.6.02.8000

Data: 10/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – água mineral natural, envasada em garrafões de 20 litros, com
vistas ao abastecimento das instalações do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, na Capital, tudo conforme
especificações descritas no edital e seus anexos.
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Valor total  estimado: R$ 20.520,00.

Resultado: a empresa O AMIGÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA, CNPJ nº 18.008.915/0001-09, venceu a licitação
pelo valor global de R$ 15.920,00.

 Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 09/2021
SEI 0002762-50.2021.6.02.8000

Data: 11/06/2021 às 09:00:00 

Objeto: 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 no edital e
seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 52.816,72.

Resultado: a empresa M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº
28.779.013/0001-20, venceu os itens 4, 5, 6 e 7 do Lote 2, pelo valor total de R$ 20.472,72. 

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 11/2021
SEI 0002805-84.2021.6.02.8000

Data: 16/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – processamento de dados (toners e cilindros de impressão), para
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de
2021/2022conforme especificações descritas neste edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 59.781,90.

Resultado: Venceram o certame às empresas: 
a) SDK COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI, CNPJ sob o nº 32.648.650/0001-34, itens 1 e
2, pelo valor total de R$13.600,00.
b) VR PRINT COMERCIO E SERVICOS DE SUPRIMENTOS PARA INFORM, CNPJ sob o nº 23.830.923/0002-57, itens
3 e 5, pelo valor total de R$14.040,00;
c) SUPRYLASER SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI, CNPJ sob o nº 16.479.787/0001-56, item 4, pelo valor de
R$6.800,00

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 12/2021
SEI 0002417-21.2020.6.02.8000
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Data: 18/06/2021 às 09:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – água mineral natural, obtida de fontes naturais, sem gás,
acondicionada em garrafões de 20 litros para atender à demanda das Unidades Cartorárias Eleitorais do Interior do
Estado na manutenção de suas atividades, no exercício 2020/2021, conforme localidades discriminadas no ANEXO I-A
deste Edital.

Valor total  estimado: R$ 37.578,24.

Resultado: a empresa LIMA E GONCALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n°
35.708.427/0001-23, venceu a licitação pelo valor total de R$ 30.199,68. 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 16/2021
SEI 0000063-86.2021.6.02.8000

Data: 28/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de gestão de manutenção de veículos, em
rede especializada, através da Internet, com tecnologia de cartão eletrônico, para atender à frota de veículos do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e de veículos requisitados sob seu uso. 

Valor total  estimado: R$ 100.348,00.

            Resultado: a empresa  NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o
nº 25.165.749/0001-10,  venceu a licitação pelo valor total de R$ 80.268,36 .

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Pedido de Esclarecimento
Resposta ao Pedido de Esclarecimento
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 17/2021
SEI 0011036-37.2020.6.02.8000

Data: 22/06/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – material de limpeza e produtos de higienização e material de
proteção e segurança, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades no
exercício de 2021/2022, conforme as especificações do Edital e seus anexos. 

Valor total  estimado: R$ 153.743,50.

 Resultado:  Venceram a licitação às empresas: 

 a) SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA, CNPJ sob o n° 33.623.876/0001-62, item 3, pelo valor de
R$20.001,20;

b) IMPÉRIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS EIRELI, CNPJ sob o n° 21.589.394/0001-35, item 4, pelo valor de
R$57.275,10;

c) M. S. O. PROTEGE EIRELI, CNPJ sob o n° 30.692.250/0001-09, item 5, pelo valor de R$22.500,00;

Os itens 1 e 2 foram cancelados pelo pregoeiro na fase de Julgamento

Documentos:
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Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 20/2021
SEI 0002345-97.2021.6.02.8000

Data: 12/07/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – medalhas, bottons de lapela e diplomas, conforme especificações descritas
nos Anexos do Edital.

Valor total  estimado: R$ 45.188,10

Resultado: Venceram o certame às empresas
a) MARCIO SANDRO MALLET PEZARIM, CNPJ n° 04.743.532/0001-70, vencedora dos itens 1 e 4, no valor total
de R$ 8.670,00;
b) J. R. MACHADO COMERCIO E SERVICOS, CNPJ n° 01.756.582/0001-01, vencedora dos itens 3, 5, 6 e 7 , no
valor total de R$ 15.899,80;

Obs: o item 2 foi cancelado pelo Pregoeiro na fase de Julgamento 
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Anexo I-B (Modelo dos Itens)
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 21/2021
SEI 0002806-69.2021.6.02.8000

Data: 16/07/2021 às 09:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo, expediente/copa e cozinha/acondicionamento e embalagens/elétrico e
eletrônicos/consumo de TIC, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas
atividades no exercício de 2021/2022, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-A do edital.

Valor total  estimado: R$ 58.504,46

Resultado: licitação revogada. 
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Decisão Revogação
Publicação do Aviso de Revogação no DOU

Número 23/2021
SEI 0003902-22.2021.6.02.8000

Data: 20/07/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – lixeiras cilíndricas, conforme as especificações do Edital e seus
anexos.

Valor total  estimado: R$ 14.853,00
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 Resultado: a empresa MEDIC PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI, CNPJ n° 31.131.938/0001-74,  venceu a licitação pelo valor
total de R$ 13.500,00.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 25/2021
SEI 0001437-74.2020.6.02.8000

Data: 29/07/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço continuado de Vigilância armada nas dependências
dos imóveis localizados no município de Maceió- Alagoas –, que compreenderá, além da mão de obra, o fornecimento de
todos os insumos e materiais e o emprego dos equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme as
especificações do Edital e seus anexos.

Valor total  estimado: R$ 1.075.976,28

Resultado: a empresa ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 13.343.833/0008-73, venceu a
licitação pelo valor total de R$ 950.847,60.

 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Insumos
Memória de Cálculo
Planilhas de Custos
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 26/2021
SEI 0003330-66.2021.6.02.8000

Data: 23/07/2021 às 09:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo: expediente – envelopes, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, conforme as especificações do Edital e seus
anexos.

Valor total  estimado: R$6.993,25

Resultado: a empresa BRUNO SANTONI BECKER PAPEIS, inscrita no CNPJ sob o n° 29.332.481/0001-14,  venceu a licitação
pelo valor total de R$ 5.490,00.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 27/2021
SEI 0002803-17.2021.6.02.8000

Data: 02/08/2021 às 14:00:00 
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Objeto: Registro de Preços de material de limpeza e produtos de higienização, para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, com a participação do Corpo de
Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, que atuará neste certame como Órgão Participante, conforme especificações e
condições assentadas nos ANEXO I e I-A do edital.

Valor total  estimado: R$ 327.338,68

Resultado: a empresa MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSÓRIOS EMPRESARIAIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 12.183.082/0001-36,
venceu a licitação pelo valor total de R$ 131.326,18 e, 
a empresa e DELTA INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 17.602.864/0001-86, venceu a licitação pelo valor
total de R$ 38.007,00.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 28/2021
SEI 0000790-45.2021.6.02.8000

Data: 05/08/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de serviços de Fibra Apagada para permitir a interconexão entre o
TRE e o Fórum Eleitoral de Maceió, site de contingência do Regional, conforme especificações descritas nos Anexos I e I-A
do edital.

Valor total  estimado: R$ 261.354,41

Resultado: a empresa   BSB TIC SOLUÇÕES EIRELI, CNPJ n° 04.202.019/0001-71, venceu a licitação, pelo
valor total de R$ 33.600,00.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

 

Número 30/2021
SEI 0002468-95.2021.6.02.8000

Data: 09/08/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de manutenção predial, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-
A do edital. 

Valor total  estimado: R$ 26.354,90

Resultado: a empresa REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA, CNPJ n° 05.780.938/0001-95 (Itens 1, 2, 3, 6, 7, 8 e 10), venceu a licitação
pelo valor total de R$ $ 15.179,90 e, a empresa STANTE COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA, CNPJ n° 21.598.624/0001-22
(Itens 4 e 9), venceu a licitação pelo valor total de R$ 7.009,00. Valor global: R$ 22.188,90.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  
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Número 31/2021
SEI 0002806-69.2021.6.02.8000

Data: 10/08/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo, expediente/copa e cozinha/acondicionamento e embalagens/elétrico e
eletrônicos/consumo de TIC, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas
atividades no exercício de 2021/2022, conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-A do edital. 

Valor total  estimado: R$ 58.504,46

Resultado: a empresa LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 19.197.721/0001-61 (Grupo 1), venceu a
licitação pelo valor total de R$ 11.185,90 e, 
a empresa e QUALITY ATACADO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n° 15.724.019/0001-58 (Grupo 3), venceu a licitação pelo valor total
de R$ $ 13.268,30.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 
Publicação do Aviso de Retificação no DOU

Número 33/2021
SEI 0000836-80.2021.6.02.8000

Data: 19/08/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa responsável pela fabricação, confecção e impressão de diversos materiais que são
utilizados nos eventos da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, conforme especificações e condições assentadas no edital
e seus anexos. 

Valor total  estimado: R$ 112.806,17

Resultado: empresas que venceram a licitação: 1. GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F & F, CNPJ n°
11.114.463/0001-09 (Item 3), pelo valor de R$ 12.495,00;  2. REIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS
EIRELI, CNPJ n° 12.533.412/0001-76 (Item 4), pelo valor de R$ 12.920,00; 3.SCG BRINDES PRESENTES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ
n°28.274.979/0001-05 (Itens 2, 8 e 9), pelo valor de R$ 20.480,00 e, 4.OPTATEC IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, CNPJ n°
41.106.192/0001-00 (Item 7), pelo valor de R$ 6.210,00. Valor global: R$ 52.105,00.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Modelos dos Brindes
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

 

Número 34/2021
SEI 0002502-70.2021.6.02.8000

Data: 20/08/2021 às 09:00:00 

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.. 

Valor total  estimado: R$ 104.510,00
Documentos:
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Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Aviso de Fracasso

Número 36/2021
SEI 0000645-86.2021.6.02.8000

Data: 24/08/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de bens permanentes do tipo MINI PORTA PALLETS, com a participação do Corpo de Bombeiro
Militar do Estado de Alagoas, que atuará neste certame como Órgão Participante, conforme especificações e condições
assentadas nos ANEXO I e I-A do edital. 

Valor total  estimado: R$ 638.222,50

Resultado: a empresa S.A GÔNDOLAS DE AÇO LTDA, CNPJ n° 09.177.776/0001-56 (Itens 1 e 2), venceu a licitação, pelo valor total
de R$ 515.800,00.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 37/2021
SEI 0000575-69.2021.6.02.8000

Data: 03/09/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material permanente – condicionadores de ar, conforme especificações e condições assentadas nos
ANEXO I e I-A do edital. 

Valor total  estimado: R$ 199.619,57

Resultado: Venceram o certame:

a) FUTURA CLIMATIZAÇÃO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.430.226/0005-17,
vencedora dos itens 1 e 2, pelo melhor lance no valor total para os dois itens de R$ 20.635,00; 

b) GENIRA DE QUEIROZ REGO, inscrita no CNPJ nº 37.430.723/0001-30, vencedora dos itens 6 e 7, pelo valor total de R$
27.896,00 (vinte e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais).

Obs: os itens 3, 4, 5, 8, 9 e 10 foram cancelados pelo Pregoeiro na fase de Julgamento.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 38/2021
SEI 0005097-42.2021.6.02.8000

Data: 06/09/2021 às 14:00:00 

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. 

Valor total  estimado: R$ 20.947,87

Resultado: a empresa REFRIGERAÇÃO FLORA LTDA, CNPJ nº 05.780.938/0001-95, foi vencedora dos itens 4 e 5, pelo valor
total de R$ 9.845,00 (nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais);

Registrando-se que os itens 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10 do certame foram cancelados pelo Pregoeiro na fase de Julgamento
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Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Decisão Presidência
Aviso de Reabertura do Certame
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 39/2021

SEI 0005274-06.2021.6.02.8000

Data: 23/09/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de coleta e transporte de lixo produzido por
este Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e locação de 02 (dois)  contêineres de, aproximadamente, 1,2 m³, com
02(duas) coletas por semana, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos. 

Valor total  estimado: R$ 18.816,00

Resultado: A empresa CONSERVITA GESTÃO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.874.834/0001-
42, venceu a licitação pelo valor total de R$ 18.300,00.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Retificação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

Número 40/2021

SEI 0005104-34.2021.6.02.8000

Data: 23/09/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material permanente – aparelhos de telefone celulares, conforme especificações descritas no
Anexo I do Edital. 

Valor total  estimado: R$ 9.112,44
Resultado: a empresa JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR, inscrita no CNPJ sob o nº 28.604.543/0001-37, venceu
a licitação, pelo valor total de R$ 6.800,00
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

Número 41/2021

SEI 0005164-07.2021.6.02.8000

Data: 24/09/2021 às 09:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – material de limpeza e produtos de higienização e material de
proteção e segurança, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas na manutenção de suas atividades no
exercício de 2021/2022, conforme as especificações do Edital e seus anexos. 

Valor total  estimado: R$ 43.417,50
Resultado: a empresa LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 19.197.721/0001-
61, venceu o item 2, pelo valor total de R$ 3.783,00 (três mil setecentos e oitenta e três reais);
registrando-se, que o item 1 foi cancelado pelo Pregoeiro na fase de Julgamento. 
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Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

Número 44/2021
SEI 0005934-97.2021.6.02.8000

Data: 29/09/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo, expediente/copa e cozinha/acondicionamento e embalagens, para atender
às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, conforme
especificações e condições assentadas no ANEXO I-A do edital. 

Valor total  estimado: R$ 37.606,80

Resultado: Empresas que venceram a licitação:

a) LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº19.197.721/0001-61, vencedora dos itens 1, 2, 4 e 5, pelo
melhor lance no valor total de R$ 7.245,00 (sete mil, duzentos e quarenta e cinco reais);      

b) SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITÓRIOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o 07.065.674/0001-13, vencedora do
item 3, pelo melhor lance no valor total de R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais);

c) F DE ARAÚJO FIGUEREDO EMBALAGENS EIRELI, CNPJ nº 32.793.363/0001-18, vencedora do item 6, pelo valor de R$
1.750,00 (mil, setecentos e cinquenta reais);

d) MACHADO ARMARINHOS LTDA, CNPJ nº 24.174.062/0001-88, vencedora dos itens 7 e 9, pelo valor total de R$ 11.748,00
(onze mil, setecentos e quarenta e oito reais);

e) DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 40.876.269/0001-50, vencedora do item
8, pelo valor de R$ 598,40 (quinhentos e noventa e oito reais e quarenta centavos) e,

f) PLASLOPES COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.848.698/0001-53, vencedora do item 10, pelo valor total de R$
1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais).

Valor total das contratações: R$ 23.231,40 (vinte e três mil, duzentos e trinta e um reais e quarenta centavos).

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

 

Número 45/2021
SEI 0002465-43.2021.6.02.8000

Data: 07/10/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – material elétrico, conforme especificações e condições assentadas nos
ANEXO I e I-A do edital. 

Valor total  estimado: R$ 50.147,26

Resultado: Empresas que venceram a licitação:

a)DISTRIBUIDORA ANGEIRAS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 14.822.943/0001-04, vencedora dos itens 1, 2, 6, 17, 18, 19,
20, 22, 24, 32, 33, 34 e 38, pelo  valor total de R$6.834,40 (seis mil oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta
centavos);       

b) LICITA ONLINE EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 24.360.974/0001-44, vencedora do item 25, pelo valor total de R$
10.740,00 (dez mil setecentos e quarenta reais); 

c)  NAUIRES ANTONIO DOS SANTOS, inscrita no CNPJ sob o nº 28.806.187/0001-34, vencedora dos itens 7, 8, 12, 13 e
14,pelo valor total de R$ 3.134,50 (três mil cento e trinta e quatro reais e cinquenta centavos);
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d) J2R AUTOMACAO LTDA - EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 30.247.600/0001-10, vencedora dos itens 26, 27, 28, 29, 30, 36 e
37, pelo valor total de R$ 3.949,95 (três mil novecentos e quarenta e nove reais e noventa e cinco centavos);

 e) BARAO DE COTEGIPE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVIÇOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 30.508.137/0001-
12, vencedora do item 21, pelo valor total de R$ 189,90 (cento e oitenta e nove reais e noventa centavos) e;

 f) FOX STORE LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 42.240.841/0001-16, vencedora dos itens 3, 4, 5, 9, 10, 11, 15, 23, 31 e 35,
pelo valor total de R$10.130,70 (dez mil cento e trinta reais e setenta centavos).

 Obs.: o item 16 foi cancelado pelo pregoeiro na fase de Julgamento, tendo em vista que o licitante não aceitou o valor estimado
pela Administração.

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

 

Número 46/2021
SEI 0004676-52.2021.6.02.8000

Data: 08/10/2021 às 09:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de enlace dedicado à Internet com velocidade mínima
de 500 Mbps para fins de redundância de conexão no prédio sede do TRE/AL, conforme quantitativo e especificações
constantes no Termo de Referência (Anexo I do edital), por um período inicial de 12 meses, podendo ser prorrogado. 

Valor total  estimado: R$ 91.832,87

Resultado: a empresa  FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES S.A., inscrita no CNPJ sob o nº
06.809.941/0001- 57, venceu a licitação, pelo valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

Número 47/2021
SEI 0005085-28.2021.6.02.8000

Data: 13/10/2021 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material permanente – condicionadores de ar, conforme especificações e condições assentadas nos
ANEXO I e I-A do edital. 

Valor total  estimado: R$ 497.423,02
Resultado:

Empresas que venceram a licitação:

a) ROBERTA REGINA GLÓRIA DASILVA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.321.167/0001-64, item 1,  pelo valor total de R$ 11.956,00
(onze mil novecentos e cinquenta e seis reais);

b) ARGOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 42.262.411/0001-03, item 2, pelo valor total de R$ 62.880,00 (sessenta e dois mil
oitocentos e oitenta reais); e

c) JOMED JANUÁRIO ATACADISTA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 34.095.704/0001-07, itens 3 e 5, pelo valor total de R$
304.162,00 (trezentos e quatro mil cento e sessenta e dois reais).

Ressaltando-se, que o item 4 foi cancelado pelo Pregoeiro na fase de Julgamento

Documentos:
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Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

Número 48/2021
SEI 0000642-34.2021.2021.6.02.8000

Data: 14/10/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material permanente – cafeteiras, conforme as especificações do Edital e seus anexos. 

Valor total  estimado: R$ 7.084,40

Resultado: a empresa S VASCONCELOS ROSA, inscrita no CNPJ sob o nº 40.457.662/0001-00, venceu a
licitação, pelo valor total de  R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

Número 49/2021
SEI 0001950-08.2021.6.02.8000

Data: 15/10/2021 às 09:00:00 

Objeto: Prestação de serviço de fornecimento e instalação de escadas do tipo marinheiro, em aço galvanizado, com
guarda corpo, inclusive pintura, e plataformas em estrutura de aço, conforme projeto, visando o atendimento da
demanda de manutenção dos condicionadores de ar, de acordo com as especificações e condições assentadas no edital
e seus anexos. 

Valor total  estimado: R$ 144.209,03
Resultado: a empresa MCZ CONSTRUÇOES E INCORPORAÇOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
23.202.729/0001-46, venceu a licitação,  pelo valor total de R$ 139.999,73 (cento e trinta e nove mil
novecentos e noventa e nove reais e setenta e três centavos).
Documentos:

Edital
Anexo I-A
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

Número 50/2021
SEI 0005632-68.2021.6.02.8000

Data: 18/10/2021 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada visando à cobertura securitária de veículo tipo ônibus, customizado para
funcionar como cartório itinerante, placa OXN 8228, pertencente à frota deste Tribunal, de acordo com as especificações
e condições previstas no edital e seus anexos. 

Valor total estimado: R$ 12.394,66

Resultado: a empresa  SEGURO SURA S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 33.065.699/0001-27, venceu a
licitação pelo valor total de R$ 1.350,00 (um mil trezentos e cinquenta reais). 
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Documentos:

Edital
Anexo I-A
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

Número 51/2021
SEI 0004449-62.2021.6.02.8000

Data: 19/10/2021 às 14:00:00 

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. 

Valor total estimado: R$ 21.296,60

Resultado: a) A EMPRESA MACHADO ARMARINHOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 24.174.062/0001-
88, venceu a licitação quanto ao Item 1, pelo valor total de R$ 15.360,00 (quinze mil trezentos e
sessenta reais);
b)  A EMPRESA DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o
n° 64.106.552/0001-61,  venceu a licitação a licitação quanto ao Item 2, pelo valor total de R$
2.509,80 (dois mil quinhentos e nove reais e oitenta centavos); e
 c) A EMPRESA S VASCONCELOS ROSAS, inscrita no CNPJ sob o n° 40.457.662/0001-00, venceu o Item 3,
pelo valor total de R$ 210,00 (duzentos e dez reais). 

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 52/2021
SEI 0005555-59.2021.6.02.8000

Data: 20/10/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de baterias para os nobreaks de grande porte do TRE-AL, instalados nos Data
Centers e em cartórios eleitorais, conforme especificações descritas no Anexo I do edital. 

Valor total estimado: R$ 113.439,20
Resultado: A EMPRESA SENA & LOURENCO BATERIAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 28.742.918/0001-
25, venceu a licitação quanto ao item 1,  pelo  valor total de R$ 27.744,00 (vinte e sete mil setecentos
e quarenta e quatro reais);  e a EMPRESAUPS TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
11.385.452/0001-55, venceu a licitação quanto aos itens 2, 3 e 4,  pelo valor total de R$ 67.280,00
(sessenta e sete mil duzentos e oitenta reais).
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  
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Número 53/2021
SEI 0006004-90.2016.6.02.8000

Data: 21/10/2021 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preços para o fornecimento de equipamentos destinados a monitoramento, inspeção em objetos e à
detecção da existência de materiais que possam apresentar risco a segurança pessoal e às instalações do TRE-AL, do
FEM-AL e da Polícia Civil do Distrito Federal- PCDF, incluindo a prestação dos serviços de instalação, testes, treinamento
dos servidores/operadores, assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva durante o período da garantia,
conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-A do edital. 

Valor total estimado: R$ 351.808,63
Resultado: A  EMPRESA  DETRONIX INDUSTRIA ELETRONICA LTDA., inscrita no  CNPJ sob o nº
07.404.500/0001-38, venceu a licitação quanto ao item 1,   pelo valor total de  R$ 293.997,00 (duzentos e
noventa e três mil novecentos e noventa e sete reais); e a EMPRESA RADD COMERCIO DE ELETRONICOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.894.624/0001-00 , venceu a licitação quanto ao item 2,   pelo valor
total de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).
.
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

Número 54/2021
SEI 0006658-04.2021.6.02.8000

Data: 03/11/2021 às 14:00:00  (NOVA DATA)

Objeto: Aquisição de material permanente – condicionadores de ar, conforme especificações e condições assentadas nos
ANEXOS I e I-A do edital. 

Valor total estimado: R$ 210.713,27

Resultado: A EMPRESA FUTURA CLIMATIZACAO DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
30.430.226/0005-17, venceu a licitação quanto aos itens de 1 a 5,  pelo valor total de R$ 147.005,00 (cento e quarenta e
sete mil e cinco reais); e a EMPRESA JOMED JANUÁRIO ATACADISTA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 34.095.704/0001-
07, venceu a licitação quanto ao item 6,  pelo valor total de R$ 18.500,00 (dezoito mil e quinhentos reais).

 Documentos:

Edital (NOVO)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Alteração no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI  

 

Número 57/2021
SEI 0004877-44.2021.6.02.8000

Data: 04/11/2021 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de appliance física redundante para solução de VPN baseada em Sonicwall SMA 410, em uso por
este Tribunal, conforme especificações descritas no Anexo I do Edital. 

Valor total estimado: R$ 46.187,84 

Resultado: a empresa INOVAZUL CHAIN COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INF, inscrita no CNPJ
sob o nº 28.899.422/0001-60, venceu a licitação  pelo valor total  de  R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e
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quinhentos reais).  
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

 

Número 59/2021
SEI 0005517-47.2021.6.02.8000

Data: 09/11/2021 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo de HDs internos e externos para reposição/atualização, conforme o edital e
seus anexos. 

Valor total estimado: R$ 36.868,24 
Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI

Número 60/2021
SEI 0004561-31.2021.6.02.8000

Data: 09/11/2021 às 14:30:00

Objeto: Contratação de extensão de garantia e suporte para equipamentos HPE em uso neste Tribunal,  conforme
especificações descritas no  edital e seus anexos. 

Valor total estimado: R$ 677.232,00 

Resultado: a empresa PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
02.213.325/0005-01, venceu a licitação  pelo valor total de R$ 655.020,00 (seiscentos e cinquenta e
cinco mil e vinte reais).

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 61/2021
SEI 0004246-03.2021.6.02.8000

Data: 10/11/2021 às 14:00

Objeto: Registro de Preços de material permanente – Poltronas Giratórias e Cadeiras Giratórias, com a participação da
Escola de Formação complementar do Exército - Salvador/BA (EsFCEx/CSM), conforme especificações e condições
assentadas nos ANEXO I e I-A do edital. 

Valor total estimado: R$ 689.227,10

Resultado:  Empresas que venceram a licitação:
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a) BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 29.209.847/0001-62, Item 1, pelo valor total
de R$ 456.292,50 (quatrocentos e cinquenta e seis mil duzentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos); e
b) TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 32.300.172/0001-
77, Item 2, pelo valor total de R$ 55.200,00 (cinquenta e cinco mil e duzentos reais);

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 62/2021
SEI 0001098-81.2021.6.02.8000

Data: 11/11/2021 às 14:00

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Transceivers compatíveis com a solução firewall Sonicwall NSA
6600, em uso no Prédio Sede do TRE/AL, conforme especificações descritas no Anexo I do edital. 

Valor total estimado: R$ 35.931,76

Venceram a licitação as empresas: a) PERFECT ASSESSORIA EM LICITACAO LTDA, CNPJ nº 42.051.768/0001-34 (item 1), pelo
valor total de R$ 3.984,00 (três mil, novecentos e quatro reais) e;

b) WS INFORTEC COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 36.924.105/000184 (item 2), pelo valor total de R$ 6.784,00 (seis
mil, setecentos e oitenta e quatro reais).

 Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 64/2021
 

SEI 0007449-70.2021.6.02.8000

 

Data: 02/12/2021 às 14:00

 

Objeto: Aquisição de dois veículos automotores tipo utilitários (caminhonetes), zero quilômetro,  conforme
especificações e condições assentadas no edital e seus anexos. 

 

Valor total estimado: R$ 520.312,00 

Resultado: a empresa AKANE VEICULOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 41.183.930/0001-05, venceu a
licitação pelo valor total de R$ 510.000,00 (quinhentos e dez mil reais). 

Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 65/2021
SEI 0006659-86.2021.6.02.8000
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Data: 03/12/2021 às 09:00

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. 

Valor total estimado: R$ 42.840,97 

Resultado: Venceram a licitação as empresas: a) ATENA REFRIGERAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 34.777.255/0001-87
(itens 1,2 e 3), pelo valor total de R$ 17.642,00 (dezessete mil seiscentos e quarenta e dois reais) e; 
b) LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MOTORES ELÉTRICOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 37.894.624/0001-00 (itens 4, 5, 6, 7 e
8), pelo melhor lance no valor total de R$ 2.141,00 (dois mil cento e quarenta e um reais).

Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

 Número 66/2021

SEI 0007391-67.2021.6.02.8000

Data: 06/12/2021 às 14:00

Objeto: Aquisição de material permanente – condicionadores de ar, conforme especificações e condições assentadas nos
ANEXO I e I-A do edital. 

Valor total estimado: R$ 114.330,80 

Resultado: a empresa  RR COMERCIO INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, inscrita no
CNPJ sob o nº 19.156.088/0001-63, venceu a licitação pelo valor total de R$ 112.500,00 (cento e doze mil
e quinhentos reais).

Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

 

Número 67/2021
SEI 0007437-56.2021.6.02.8000

Data: 07/12/2021 às 14:00

Objeto: Aquisição de material permanente – carrinho para transporte de livros em biblioteca, conforme especificações e
condições assentadas nos ANEXO I e I-A do edital. 

Valor total estimado: R$ 2.161,23 

Resultado: O certame foi deserto.

Documentos:
Edital
Modelo (carrinho) 
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

 

Número 68/2021
 SEI 0004679-07.2021.6.02.8000
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

 Data: 09/12/2021 às 14:00

 Objeto: Aquisição de licenças VMWare Horinz e contratações acessórias,  conforme especificações descritas no Anexo I
do edital 

 Valor total estimado: R$ 248.196,21

Resultado:  Venceu a licitação a empresa PLUGNET COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
02.213.325/0005-01 (Grupo 1), pelo valor total de R$ 138.404,00 (cento e trinta e oito mil, quatrocentos e quatro reais)

Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

Número 69/2021
SEI 0006398-24.2021.6.02.8000

Data: 10/12/2021 às 09:00

Objeto: Prestação continuada de serviço especializado de suporte técnico de Tecnologia da Informação - TI, por meio de
Unidades de Serviço Técnico – USTs, em primeiro e segundo níveis, aos usuários do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
- TRE/ AL, conforme especificações descritas no Anexo I do edital. 

Valor total estimado: R$ 827.597,50 
Resultado: licitação revogação.
Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Revogação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 

 

Número 70/2021
SEI 0006410-38.2021.6.02.8000

Data: 13/12/2021 às 14:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – gêneros alimentícios (café), para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2021/2022, conforme especificações descritas no
Edital e seus anexos. 

Valor total estimado: R$ 106.654,00 
Resultado da Licitação: empresa DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 
nº 64.106.552/0001-61 venceu a licitação para o grupo 1, pelo valor global de R$ 99.588,00, sendo que o
valor unitário para o item 1 foi de R$ 12,89, para o item 2 foi de R$ 50,65 e para o item 3 foi de R$ 9,94.

 

Documentos:
Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU
Publicação do Aviso de Homologação  no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 18/2021 

Processo nº 0006410-38.2021.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 70/2021

Aos 22 dias do mês de dezembro 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 DPS GONCALVES INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ,   CNPJ nº 64.106.552/0001-61, sediada na Avenida José
Furcin, nº 158, JD Santa Rosa, Bariri/SP, CEP 17250-000,, telefone (14) 3662-8725, e-mail
cafefraterno.adm@gmail.com,  representada por Diego Gonçalves, inscrito no CPF sob o nº
304.790.078-70, para eventual fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme
condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 70/2021, 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 70/2021:

LOTE ITEM DESCRIÇÃO e 
MARCA UNID.

QUANT.
TOTAL

REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

1

CAFÉ TORRADO MOÍDO,
1ª linha, tipo gourmet,
embalagem tipo vácuo
ou valvulada, pacote

com 250 g. Pureza com-
provada através de “Cer-
tificado 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 Glo-
bal mínima de 7,3 pon-
tos na Escala Sensorial
do Café; Normas técni-

Pacote
com

250 g
6.000 12,89 77.340,00
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1

cas em conformidade
com as Resoluções RDC
vigentes da ANVISA, De-
cretos, Leis e Instruções
Normativas vigentes. Va-
lidade mínima: 11 meses
no ato da entrega (gra-
vado em cada embala-
gem de 250g). MARCA:

FRATERNO GOURMET Fa-
bricante: DPS Gonçalves
Ind. Com. De Alimentos

LTDA 

2

CAFÉ TORRADO EM
GRÃO tipo Expresso, pu-
reza comprovada atra-
vés 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 la-
boratórios credenciados
pelo Ministério da Saúde
e/ou Ministério da Agri-

cultura. Embalagem val-
vulada ou à vácuo. Apre-
sentação em pacotes de
1 Kg. Validade mínima:
05 meses no ato da en-
trega. MARCA: FRATER-
NO GRÃO GOURMET Fa-
bricante: DPS Gonçalves
Ind. Com. De Alimentos

LTDA 

Pacote
com

250 g
400 50,65 20.260,00

3

CAFÉ DESCAFEINADO
instantâneo, registro no
Ministério da Saúde e/ou
Ministério da Agricultura,

com apresentação em
embalagem com 50g.

Validade mínima: 12 me-
ses no ato da entrega.

MARCA: 3 CORAÇÕES Fa-
bricante: TRÊS CORA-
ÇÕES ALIMENTOS S.A 

Pacote
com

250 g
200 9,94 1.988,00

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 70/2021:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos
– – – –
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– – – --

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
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
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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.

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 encontra-
das, 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 fornece-
dora;

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

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

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e venci-
mento 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/notifica-
ções enviadas pelo TRE/AL;

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço ele-
trônico 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.

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;
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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.

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 consi-
derado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” aci-
ma, 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 Forne-
cimento/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
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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
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,
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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.

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 § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   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.
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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.

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, 22 de dezembro de 2021.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente 

Pela Empresa:

Diego Gonçalves
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DESPACHO

Maceió, 22 de dezembro de 2021.
À COMAP,
Para fins de check-list.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 22/12/2021, às 09:57, 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
0993517 e o código CRC C77F80FE.
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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:08/12/2021 a 06/01/2022 
 
Certificação Número: 2021120801242284620703

Informação obtida em 22/12/2021 10:15:00

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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Anexo V

LISTA DE VERIFICAÇÃO – Chancela de minutas de contratos e de atas de registro de
preços.

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1

As informações relativas ao resultado do certame, à
qualificação da futura fornecedora e do respectivo
representante (se for o caso) foram corretamente inseridas
no formulário correspondente ao contrato, publicado como
parte integrante do edital?

  SIM  0989224 
 0993515

2
As certidões comprobatórias do estado de

regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e junto
ao FGTS da contratada foram juntadas aos autos e

estão todas válidas?
  SIM  0988177 

 0993546

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 22/12/2021, às 10:43, 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
0993548 e o código CRC 65BFBDC0.
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DESPACHO

Maceió, 22 de dezembro de 2021.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 0993548, em cumprimento à Portaria
Presidência nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU.

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 22/12/2021, às 10:44, 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
0993570 e o código CRC 35A1348B.
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E-mail - 0994234

Data de Envio: 
  23/12/2021 12:40:39

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    cafefraterno.adm@gmail.com

Assunto: 
  Ata de Registro de Preços nº 18/2021 com TRE/AL para assinatura

Mensagem: 
  Boa Tarde!

Encaminho em anexo a Ata de Registro de Preços nº 18/2021 para assinatura, preferencialmente digital.

Se não for possível a assinatura digital (com certificado), solicito a impressão de duas vias e assinatura
das mesmas. Após devolver as duas vias assinadas para Seção de Licitações e Contratos, na sede do
TRE/AL, na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 Farol, Maceió/AL CEP: 57051-090.

Atenciosamente,

Ingrid Pereira de Lima Araujo
Seção de Licitações e Contratos do TRE/AL

Anexos:
    Ata_de_Registro_de_Precos_0993515_ATA_DE_REGISTRO_DE_PRECOS_N__18_2021_DPS.pdf
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E-mail - 0998620

Data de Envio: 
  11/01/2022 15:32:54

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    cafefraterno.adm@gmail.com

Assunto: 
  Assinatura - Ata de Registro de Preços nº 18/2021

Mensagem: 
  Prezado senhor,

Solicito informação acerca da assinatura da Ata de Registro de Preços nº 18/2021, que foi enviada para
assinatura no dia 23/12/2021.
De toda forma, reencaminho a supradita ata e peço que seja providenciada sua assinatura o quanto
antes.

Atenciosamente,

Anexos:
    ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18-2021 DPS.pdf
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INFORMAÇÃO Nº 74 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

Informo que a Ata de Registro de Preços nº 18/2021, foi devolvida
assinada pela empresa por e-mail a esta Seção na data de ontem (10/01/2022) e
enviada à Presidência para assinatura.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 11/01/2022, às 16:38, 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
0998690 e o código CRC 6FBF1F77.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º 18/2021 

Processo nº 0006410-38.2021.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 70/2021

Aos 22 dias do mês de dezembro 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 DPS GONCALVES INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ,   CNPJ nº 64.106.552/0001-61, sediada na Avenida José
Furcin, nº 158, JD Santa Rosa, Bariri/SP, CEP 17250-000,, telefone (14) 3662-8725, e-mail
cafefraterno.adm@gmail.com,  representada por Diego Gonçalves, inscrito no CPF sob o nº
304.790.078-70, para eventual fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme
condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico nº 70/2021, 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 70/2021:

LOTE ITEM DESCRIÇÃO e 
MARCA UNID.

QUANT.
TOTAL

REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

1

CAFÉ TORRADO MOÍDO,
1ª linha, tipo gourmet,
embalagem tipo vácuo
ou valvulada, pacote

com 250 g. Pureza com-
provada através de “Cer-
tificado 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 Glo-
bal mínima de 7,3 pon-
tos na Escala Sensorial
do Café; Normas técni-

Pacote
com

250 g
6.000 12,89 77.340,00
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1

cas em conformidade
com as Resoluções RDC
vigentes da ANVISA, De-
cretos, Leis e Instruções
Normativas vigentes. Va-
lidade mínima: 11 meses
no ato da entrega (gra-
vado em cada embala-
gem de 250g). MARCA:

FRATERNO GOURMET Fa-
bricante: DPS Gonçalves
Ind. Com. De Alimentos

LTDA 

2

CAFÉ TORRADO EM
GRÃO tipo Expresso, pu-
reza comprovada atra-
vés 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 la-
boratórios credenciados
pelo Ministério da Saúde
e/ou Ministério da Agri-

cultura. Embalagem val-
vulada ou à vácuo. Apre-
sentação em pacotes de
1 Kg. Validade mínima:
05 meses no ato da en-
trega. MARCA: FRATER-
NO GRÃO GOURMET Fa-
bricante: DPS Gonçalves
Ind. Com. De Alimentos

LTDA 

Pacote
com

250 g
400 50,65 20.260,00

3

CAFÉ DESCAFEINADO
instantâneo, registro no
Ministério da Saúde e/ou
Ministério da Agricultura,

com apresentação em
embalagem com 50g.

Validade mínima: 12 me-
ses no ato da entrega.

MARCA: 3 CORAÇÕES Fa-
bricante: TRÊS CORA-
ÇÕES ALIMENTOS S.A 

Pacote
com

250 g
200 9,94 1.988,00

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 70/2021:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos
– – – –
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– – – --

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
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
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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.

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 encontra-
das, 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 fornece-
dora;

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

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

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e venci-
mento 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/notifica-
ções enviadas pelo TRE/AL;

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço ele-
trônico 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.

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;
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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.

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 consi-
derado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” aci-
ma, 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 Forne-
cimento/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
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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
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,
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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.

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 § 1  º   do art. 65 da Lei n  º   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.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

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.

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, 22 de dezembro de 2021.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente 

Pela Empresa:

Diego Gonçalves
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222̂_T̀QaOPUÔbcdTUV2e*>;)2-*2f,0,>1Hg*+2*2B;/>)1>;+
222̂hQ_MPU_V2C/-)A12-*2C76DiD*)iD*2BA+1)
222̂bcdTUV2j[kljk]
222LMNMOh_QSTmNMOPQOhnopTdMqrUV2WZXYWXZYZZ
222sUdMpOPQOhnopTdMqrUV2t,u),;2EF,0,172v2e*HI;2w
222xU_aMOPQOhM̀ MaQRNUV28+*/>;

C+291>A),1+2*/=,1-1+2+;9*/>*2+*)I;24D67,01-1+2/12-1>12*2y;)/172,/-,01-;+2/;2EFG0,;
<7*>)?/,0;214z+2=17,-1HI;2*21/u7,+*2-*21-*iD1HI;2{27*J,+71HI;2iD*2-,+0,47,/12124D67,01HI;2-*
91>A),1+2/;+2|;)/1,+2EF,0,1,+}2

~MN�_TMm

�Q�nQRdTMp �_�nTSU�m� ~L�
�MaMR�U
�da�

�MpU_

W\WkkklY
C=,+;2-*2(*/17,-1-*2v2��28:�E3@C�8E:2�<B�:EfE��
eEf��8E:ev@<})>F

-[]161w]Fw[-jFY[
k6]\k[6]lklF[-[*

]�YY
3�

Wj]�ZY

W\WkkklW
<�>)1>;2C>12-*23*J,+>);2-*2()*C;+2/}2Wkv�vZYZW2v�e
8:�E3�<B2BE@C3B8E2f�tC})>F

w-6-6W\[W]]]--Y[
*Yk[0k6]Y-[l]\*j

\�YY
3�

WwZ�Wj

W\WkkklZ
<�>)1>;2C>12-*23*J,+>);2-*2()*C;+2/}2W[vZYZW2vt(e
�E:BCf�<e28:t�e�38C2<2BE@CB8E2t<2Cf8@<:�Ee
f�tC})>F

WZ-6*\16jYZ6llF6
l[16]\ZYj[[11[F-

]�YY
3�

Wj]�ZY

�̂ ��sOL̂ Ôx���̂ �����
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 18/2021; Proc. SEI nº 0006410-38.2021.6.02.8000; PE nº 70/2021; 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: 11/01/2022; Objeto: Registro de
Preços para aquisição de material de consumo - gêneros alimentícios (café); Relação
contendo: fornecedor, CNPJ, item, unidade, marca, quantidade, valor unitário, valor total,
respectivamente (consultar o PE nº 70/2021, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência -
Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ 64.106.552/0001-61, Item 01, pacote, Fraterno
Gourmet, 6.000, R$ 12,89, R$ 77.340,00; Item 02, pacote, Fraterno Grão Gourmet, 400, R$
50,65, R$ 20.260,00; Item 03, pacote, 3 Corações, 200, R$ 9,94, R$ 1.988,00.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 17-B/2021; Proc. SEI nº 0001098-81.2021.6.02.8000; PE nº 62/2021; 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: 11/01/2022; Objeto: Registro de
Preços para aquisição de material de informática; Relação contendo: fornecedor, CNPJ,
item, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº
62/2021, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de
Registro de Preços); WS INFORTEC COMÉRCIO LTDA, CNPJ 36.924.105/0001-84, Item 02,
unidade, 8, R$ 848,00, R$ 6.784,00.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2022 - UASG 70003

Nº Processo: 8050/2021. Objeto: A presente licitação tem por objeto o registro
de preços para futura e eventual aquisição de material de consumo - Material de Copa e
Cozinha, conforme descrições e quantidades constantes no Anexo I do Termo de
Referência PAD 8.050/2021-/TRE-AM (Anexo I deste Edital).. Total de Itens Licitados: 16.
Edital: 12/01/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo S/n - Aleixo, Aleixo -
Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/70003-5-00004-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 12/01/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 25/01/2022 às 11h00 no site www.gov.br/compras.

ALDO ANISIO PEREIRA DE FRANCA
Pregoeiro

(SIASGnet - 11/01/2022) 70003-00001-2022NE000118

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022 - UASG 70003

Nº Processo: 5974/2021. Objeto: Este pregão tem como objeto a aquisição de
material de consumo - Material Elétrico e Eletrônico, de acordo com as condições e
especificações constantes no Anexo I do Termo de Referência PAD 5.974/2021 - TRE/AM
(Anexo I deste Edital).. Total de Itens Licitados: 27. Edital: 12/01/2022 das 08h00 às 17h59.
Endereço: Av Andre Araujo S/n - Aleixo, Aleixo - Manaus/AM ou
https://www.gov.br/compras/edital/70003-5-00003-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 12/01/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 25/01/2022
às 11h00 no site www.gov.br/compras.

ALDO ANISIO PEREIRA DE FRANCA
Pregoeiro

(SIASGnet - 11/01/2022) 70003-00001-2022NE000118

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 5/2022 - UASG 70003

Nº Processo: 4421/2021. Objeto: Este pregão tem como objeto a contratação
de empresa especializada para prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), de
Longa Distância Nacional (Intra-Regional e Inter-Regional) e de Longa Distância
Internacional, compreendendo, respectivamente, as chamadas originadas no Estado do
Amazonas pelo TRE/AM e destinadas às áreas geográficas que compõem as Regiões do
Plano Geral de Outorgas - PGO e ao Exterior, pós-pago, de fixo-fixo e fixo-móvel.. Total de
Itens Licitados: 6. Edital: 12/01/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo S/n
- Aleixo, Aleixo - Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/70003-5-00005-2022.
Entrega das Propostas: a partir de 12/01/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 26/01/2022 às 11h00 no site www.gov.br/compras.

ALDO ANISIO PEREIRA DE FRANCA
Pregoeiro

(SIASGnet - 11/01/2022) 70003-00001-2022NE000118

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2022 - UASG 70003

Nº Processo: 7481/2021. Objeto: A presente licitação tem por objeto o registro
de preços para futura e eventual aquisição de material permanente - televisores 43",
destinado aos Cartórios Eleitorais do Interior e Secretaria, conforme condições e
especificações, descrições e quantidades constantes no Termo de Referência n. 004/2021-
SEPAT/TRE/AM (Anexo I deste Edital).. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 12/01/2022 das
08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo S/n - Aleixo, Aleixo - Manaus/AM ou
https://www.gov.br/compras/edital/70003-5-00002-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 12/01/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/01/2022
às 11h00 no site www.gov.br/compras.

ALDO ANISIO PEREIRA DE FRANCA
Pregoeiro

(SIASGnet - 11/01/2022) 70003-00001-2022NE000118

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE CONTRATO

Processo 1482/2021 - PAD/TRE/AM. Espécie: Termo de Contrato n. 19/2021. Objeto:
Prestação de serviços de telecomunicações, objetivando o fornecimento de solução de
comunicação de dados bidirecional vsat (very small aperture terminal) em banda ka,
compreendendo conexões ip para integração do TRE/AM aos cartórios eleitorais e postos
de atendimento ao eleitor, nas diversas regiões do estado do amazonas, incluindo
instalação/desinstalação, com fornecimento de enlaces de comunicação de dados,
fornecimento dos insumos necessários, operação manutenção e gerência. CON T R AT A N T E :
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADA: RW SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES LTDA. CNPJ: 10.329.181.0001-58. Modalidade de Licitação: Pregão n.
11/2021. Fundamentação Legal: com disposto na Lei n. 10.520 de 17/07/2002, e alterações
posteriores, e na Lei n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. Dotação
Orçamentária: 02.122.0033.20GP.0013 (Julgamentos de Causas e Gestão Administrativa), e
sendo o caso o Programa de Trabalho 02.061.0570.4269.0001 (Pleitos Eleitorais),
33.90.40.13 - Comunicação de dados e redes em geral. Prazo de Vigência: o contrato terá
vigência por 12 (doze) meses, a contar da data de publicação no DOU. Do Preço: o valor
máximo estimado de R$ 1.954.360,00 (um milhão, novecentos e cinquenta e um quatro mil
trezentos e sessenta reais). Data da Assinatura: 13/12/2021. Assinam: Desembargador
WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo Contratante, e o Senhor. MARCUS ANTONIO KRUEL ,
pela Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 3198/2018 TRE-AM Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n.
31/2018, de serviço de fornecimento de medicamentos, incluindo genéricos.
CONTRATANTE: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS. CONTRATADO (A):
DROGARIAS FARMABEM LTDA. Fundamentação Legal: com disposto na Lei 8.666/93, e
alterações posteriores, em especial seu art. 57, II. Do Objeto: alteração do caput da
CLÁUSULA QUATORZE (Da Vigência). DA VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente
Contrato é de 01 (um) ano, ou seja, 04/01/2022 a 03/01/2023. Data da Assinatura:
06/12/2021. Assinam: Desdor. Presidente, WELLINGTON JOSÉ DE ARAÚJO, pelo
Contratante, e a Senhora LUANA ADRIANA CRUZ DA SILVA, Procuradora da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 081/2021, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a Empresa MONTE & SÁ CONSTRUTORA, AR CONDICIONADO E MOTO-
GERADORES LTDA-ME. OBJETO: Aquisição e instalação de grupo Motogerador Carenado de
300 kva (standby) na subestação do anexo III da sede do TRE-BA. VALOR TOTAL: R$
225.000,00. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Pregão nº 41/2021. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.44.90.52.30; Ação 02.122.0033.20GP.0029. Processo SEI:
0017665-09.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 180 dias contados da data de sua assinatura.
ASSINATURA: 11/01/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira pelo TRE-BA e o Sr.
Celso Amadeu Monte, pela Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 080/2021, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a Empresa FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICAÇÕES S.A. OBJETO: Prestação de
serviços de telecomunicação de alta disponibilidade, incluindo enlaces, insumos, serviços
de implantação, serviços de operação e serviços de gerenciamento proativo contra falhas
e de segurança, denominados como soluções de telecomunicação. VALOR TOTAL: R$
76.800,00. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Pregão nº 37/2021. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.40.13; Ação 02.122.0033.20GP.0029. Processo SEI:
0012332-76.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 24 meses contados da data da sua assinatura.
ASSINATURA: 11/01/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira pelo TRE-BA e o Sr.
Francisco José dos Santos, pela Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 079/2021, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a Empresa FSF TECNOLOGIA S.A. OBJETO: Prestação de serviços de
telecomunicação de alta disponibilidade, incluindo enlaces, insumos, serviços de
implantação, serviços de operação e serviços de gerenciamento proativo contra falhas e de
segurança, denominados como soluções de telecomunicação. VALOR TOTAL: R$ 78.000,00.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Pregão nº 37/2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Elemento 3.33.90.40.13; Ação 02.122.0033.20GP.0029. Processo SEI: 0012332-
76.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 24 meses contados da data da sua assinatura. A S S I N AT U R A :
11/01/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira pelo TRE-BA e o Sr. Felipe
Calheiros Cansanção, pela Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 077/2021, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a Empresa OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OBJETO: Prestação de serviços
de telecomunicação de alta disponibilidade, incluindo enlaces, insumos, serviços de
implantação, serviços de operação e serviços de gerenciamento proativo contra falhas e de
segurança, denominados como soluções de telecomunicação. VALOR TOTAL: R$
7.629.248,19. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Pregão nº 37/2021. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.40.13; Ação 02.122.0033.20GP.0029. Processo SEI:
0012332-76.2021.6.05.8000. VIGÊNCIA: 24 meses contados da data da sua assinatura.
ASSINATURA: 07/01/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira pelo TRE-BA e os Srs.
Sérgio Augusto Ferreira da Silva e Vanessa Borges Raupp Fonseca, pela Contratada.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 117/2021, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa MARLI FEITOSA DOS SANTOS
55817785587, para eventual aquisição de Equipamentos de Informática. FUNDA M E N T O
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° 0096694-
45.2020.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura. ASSINATURA:
29/12/2021. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e a Sra. Marli Feitosa
dos Santos, pela fornecedora.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 4 TABLET
Marca / Modelo: Samsung -
GALAXY TAB A7 LITE

30 1.050,00
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de janeiro de 2022.

À PREG,

 

Para registro no SIASG da  ARP nº 18/2021. 

 

Em paralelo, à SAD,

 

Para as providências de nomeação da gestão da referida ata.

Atenciosamente/Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 12/01/2022, às 11:38, 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
0999012 e o código CRC 0D9EC4BE.

0006410-38.2021.6.02.8000 0999012v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de janeiro de 2022.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Designação de gestão.
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Para cumprimento do previsto no Art. 4º,

XVII combinado com o art. 18, ambos da Resolução TRE n.º
15.787/2017, e, mediante o que foi determinado no Termo de
Referência SEALMOX (doc. 0943642), peço vênia a Vossa
Senhoria, para indicar a servidora Luciana Wander de
Oliveira Melo, titular da Seção de Almoxarifado - SEALMOX,
para atuar como gestora, e os servidores Antônio Carlos Lima
Cavalcante, e Sérgio Vilela Menegaz Lima, ambos lotados
na Seção de Almoxarifado - SEALMOX, para atuarem como
fiscais, da Ata de Registro de Preços nº 18/2021 (doc.
0998782), referente ao Registro de Preços para aquisição de
gêneros alimentícios (café), a fim de atender a demanda das
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, firmada com
a empresa DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº 64.106.552/0001-61, conforme publicação no DOU, da
homologação do Extrato de Registro de Preços
(doc. 0999008).

A gestão e a fiscalização designadas
deverão realizar seus atos em conformidade com o previsto no
art. 20, da citada Resolução n.º 15.787/2017.

 
Respeitosamente.

Despacho GSAD 0999271         SEI 0006410-38.2021.6.02.8000 / pg. 274



Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/01/2022, às 17:40, 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
0999271 e o código CRC 5558803B.

0006410-38.2021.6.02.8000 0999271v1
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De: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Para: cafefraterno.adm@gmail.com
Data: 12/01/2022 04:55 PM
Assunto: Envio da ARP nº 18/2021 para acompanhamento

Boa tarde! 

 
Segue anexa, a Ata de Registro de Preços nº 18/2021, firmada com o TRE/AL, para acompanhamento das cláusulas ali
dispostas.

 
Por gentileza, confirmar o recebimento deste e-mail.

 
Atenciosamente,
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

 
 
 
 
 
 

Anexados:

Arquivo: ARP nº 18-
2021.pdf

Tamanho:
176k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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CONCLUSÃO

Maceió, 12 de janeiro de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Trata-se de proposição formulada pela Secretaria de

Administração, por conduto do Despacho GSAD 0999271, no sentido
das indicações dos servidores Luciana Wander de Oliveira Melo ,
Titular da Seção de Almoxarifado - SEALMOX, para atuar como
Gestora, Antônio Carlos Lima Cavalcante e Sérgio Vilela
Menegaz Lima, ambos lotados na Seção de Almoxarifado –
SEALMOX, para atuarem como Fiscais, da Ata de Registro de Preços
nº 18/2021 (0998782), referente à aquisição de gêneros alimentícios
(café), a fim de atender a demanda das Unidades da Justiça Eleitoral
em Alagoas, firmada com a empresa DPS GONCALVES INDUSTRIA
E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº 64.106.552/0001-61, conforme publicação no DOU, da
homologação do Extrato de Registro de Preços (0999008).

 
De todo o exposto, submeto o presente procedimento à

superior consideração de Vossa Excelência para a competente
deliberação, sugerindo que seja autorizada a emissão de portaria com
as indicações ora propostas, ressaltando que a gestão e a fiscalização
designadas deverão realizar seus atos em conformidade com o
previsto no art. 20, da Resolução nº 15.787/2017.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 12/01/2022, às 18:53, 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
0999428 e o código CRC 8E1704A0.
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CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que nesta data registrei
no SIAC- Sistema de Acompanhamento de Contratos, a Ata de
Registro de Preços n.º 18/2021 (observando que ainda não foram
anotados dados referentes à fiscalização e gestão). Do que, para
constar, eu, Denise Maria de Araújo, lavrei a presente certidão, que
segue assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 14/01/2022, às 15:07, 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
1000610 e o código CRC EAF18223.

0006410-38.2021.6.02.8000 1000610v2

Certidão SLC 1000610         SEI 0006410-38.2021.6.02.8000 / pg. 279



14/01/2022 14:56 Atas de Registro de Preços 2021 — Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/atas-de-registro-de-precos/atas-de-registro-de-precos-… 1/1

Número 18/2021
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de consumo – gêneros alimentícios (café)

Processo SEI nº: 0006410-38.2021.6.02.8000

Ata 18/2021

Empresa: DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ
64.106.552/0001-61

Data de publicação no DOU: 12/01/2022

Vigência: Até 12/01/2023

Valor total: R$ 99.588,00.

Documentos:

Ata 18/2021
 Publicação do Extrato da ATA

 Inteiro Teor do Processo SEI

Publicação Portal da Transparência (1000613)         SEI 0006410-38.2021.6.02.8000 / pg. 280
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DESPACHO

Maceió, 14 de janeiro de 2022.
À SEIC,
Para eventual atualização no Portal da

Transparência
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 14/01/2022, às 15:10, 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
1000614 e o código CRC 697457CD.

0006410-38.2021.6.02.8000 1000614v1
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PROCESSO : 0006410-38.2021.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ASSUNTO : Designação. Servidores. Gestor e Fiscal. Ata de Registro de Preços nº 18/2021 referente à aquisição de gêneros alimentícios
(Café)

 

Decisão nº 296 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão do Senhor Diretor-Geral,
inserta no evento SEI nº 0999428, acolho indicação das
servidores Luciana Wander de Oliveira Melo , Titular da Seção de
Almoxarifado - SEALMOX, para atuar como Gestora, Antônio
Carlos Lima Cavalcante e Sérgio Vilela Menegaz Lima, ambos
lotados na Seção de Almoxarifado – SEALMOX, para atuarem como
Fiscais, da Ata de Registro de Preços nº 18/2021 (0998782),
referente à aquisição de gêneros alimentícios (café), firmada com
a empresa DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 64.106.552/0001-61,
conforme publicação no DOU, da homologação do Extrato de Registro
de Preços (0999008).

À Diretoria -Geral para elaboração da competente
Portaria de designação.

Após publicaçãoproceda-se à remessa dos autos à SAD
para ciência aos servidores designados e adoção dos atos próprios de
gestão contratual.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
08/02/2022, às 17:03, 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
1008322 e o código CRC F07AC0CC.
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 __ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________

 DATA: 04/02/2022           HORA: 09:13:45             USUÁRIO: JOAO           

 UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                               

 PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00070/2021

 MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                               

 GRUPO DE ITENS JULGAMENTO POR PREÇO GLOBAL : 00001                            

 TIPO DE OBJETO: Bens Comuns                                                   

                                                                               

 ITEM     : 00001       INFORMADO                                              

 MATERIAL : 000463594 - CAFÉ                                                   

                                                                               

 VALIDADE DA ATA : 12/01/2022 A  12/01/2023        DATA ASSINATURA : 11/01/2022

                                                                               

 UNID. DE FORNECIMENTO : Pacote 250,00 G                                       

 CRITÉRIO DE VALOR: Valor Máximo Aceitável                                     

                                                                               

 NÃO POSSUI TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP/COOPERATIVA                    

                                                                               

                                                                               

                                                                               

 PF3=SAI PF12=RETORNA                                                       M1T

                                                                               

Publicação SISTEMA SIASG - ATA ARP 18/2021 - ITEM 01 (1008803)         SEI 0006410-38.2021.6.02.8000 / pg. 283



 __ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________

 DATA: 04/02/2022           HORA: 09:14:34             USUÁRIO: JOAO           

 UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                               

 PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00070/2021

 MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                               

 GRUPO DE ITENS JULGAMENTO POR PREÇO GLOBAL : 00001                            

 TIPO DE OBJETO: Bens Comuns                                                   

                                                                               

 ITEM     : 00002       INFORMADO                                              

 MATERIAL : 000463571 - CAFÉ                                                   

                                                                               

 VALIDADE DA ATA : 12/01/2022 A  12/01/2023        DATA ASSINATURA : 11/01/2022

                                                                               

 UNID. DE FORNECIMENTO : Pacote 1,00 KG                                        

 CRITÉRIO DE VALOR: Valor Máximo Aceitável                                     

                                                                               

 NÃO POSSUI TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP/COOPERATIVA                    

                                                                               

                                                                               

                                                                               

 PF3=SAI PF12=RETORNA                                                       M1T

                                                                               

Publicação SISTEMA SIASG - ATA ARP 18/2021 - ITEM 02 (1008805)         SEI 0006410-38.2021.6.02.8000 / pg. 284



 __ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________

 DATA: 04/02/2022           HORA: 09:15:12             USUÁRIO: JOAO           

 UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS                        

                                                                               

 PREGÃO Eletrônico                                           NÚMERO: 00070/2021

 MODO DISPUTA: Aberto/Fechado                VALOR SIGILOSO? Não               

                                                                               

 GRUPO DE ITENS JULGAMENTO POR PREÇO GLOBAL : 00001                            

 TIPO DE OBJETO: Bens Comuns                                                   

                                                                               

 ITEM     : 00003       INFORMADO                                              

 MATERIAL : 000463570 - CAFÉ                                                   

                                                                               

 VALIDADE DA ATA : 12/01/2022 A  12/01/2023        DATA ASSINATURA : 11/01/2022

                                                                               

 UNID. DE FORNECIMENTO : Sachê 50,00 G                                         

 CRITÉRIO DE VALOR: Valor Máximo Aceitável                                     

                                                                               

 NÃO POSSUI TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA ME/EPP/COOPERATIVA                    

                                                                               

                                                                               

                                                                               

 PF3=SAI PF12=RETORNA                                                       M1T

                                                                               

Publicação SISTEMA SIASG - ATA ARP 18/2021 - ITEM 03 (1008806)         SEI 0006410-38.2021.6.02.8000 / pg. 285
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DESPACHO

Maceió, 04 de fevereiro de 2022.
Senhora Chefe da SLC,
 
Em atenção ao Despacho SLC (0999012), faço juntar as

publicações da Ata ARP 18/2021, no sistema SIASG, conforme
eventos 1008803, 1008805 e 1008806.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 04/02/2022, às 09:23, 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
1008812 e o código CRC D41CA9B2.

0006410-38.2021.6.02.8000 1008812v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 33/2022 TRE-AL/PRE/DG/GDG

 

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições
legais e regulamentares, considerando o contido no art. 67 da
Lei nº 8.666 /93 e tendo em vista o que consta no Processo
Eletrônico SEI nº 0006410-38.2021.6.02.8000,

RESOLVE:
 
Art. 1º. Designar a servidora Luciana Wander de

Oliveira Melo, Titular da Seção de Almoxarifado - SEALMOX,
para atuar como Gestora, e os servidores Antônio Carlos
Lima Cavalcante e Sérgio Vilela Menegaz Lima, ambos
lotados na Seção de Almoxarifado – SEALMOX, para atuarem
como Fiscais da Ata de Registro de Preços nº 18/2021
(0998782), referente à aquisição de gêneros alimentícios
(café), firmada com a empresa DPS GONCALVES INDUSTRIA
E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº 64.106.552/0001-61, conforme publicação no DOU, da
homologação do Extrato de Registro de Preços (0999008).

 
Art. 2º.  A gestão e a fiscalização designadas

deverão realizar seus atos em conformidade com o previsto no
art. 20, da Resolução TRE/AL n.º 15.787/2017.

Art. 3º.  Esta portaria entra em vigor na data de
sua publicação.

 
DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

PRESIDENTE

Maceió, 08 de fevereiro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em

Portaria Presidência 33 (1010383)         SEI 0006410-38.2021.6.02.8000 / pg. 287



09/02/2022, 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
1010383 e o código CRC 3D6FAC0A.

0006410-38.2021.6.02.8000 1010383v5
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Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (DJE/TRE-AL). Documento assinado digitalmente 
conforme MP n. 2.200-2/2001 de 24.8.2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, podendo 

ser acessado no endereço eletrônico http://www.tre-al.jus.br/

Art. 34 Esta Instrução Normativa Conjunta entrará em vigor na data de sua publicação.
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente
Desembargador WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

PORTARIAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 34/2022 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares, considerando o contido no art. 67 da Lei nº 8.666 /93 e tendo
em vista o que consta no Processo Eletrônico SEI nº ,0001098-81.2021.6.02.8000
RESOLVE:
Art. 1º. Designar o servidor Neilton Souza Silva Júnior, titular da Seção de Patrimônio - SEPAT,
para atuar como gestor, e o titular da Seção de Gerência de Infraestrutura - SEGI, para atuar como
fiscal das Atas de Registro de Preços nº 17-A/2021 (doc. ), e nº 17-B/2021 (doc. 0996651 0998860
), referentes ao Registro de Preços para aquisição de compatíveis com a soluçãotransceivers 
firewall Sonicwall NSA 6600, firmadas com as empresas PERFECT ASSESSORIA EM LICITAÇÃO
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.051.768/0001-34, e WS INFORTEC COMÉRCIO LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 36.924.105/000184, conforme publicação no DOU, da homologação do
Pregão Eletrônico nº 62/2021 (doc. ).0990205
Art. 2º. A gestão e a fiscalização designadas deverão realizar seus atos em conformidade com o
previsto no art. 20, da Resolução TRE/AL n.º 15.787/2017.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE
Maceió, 08 de fevereiro de 2022.

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 33/2022 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso de suas
atribuições legais e regulamentares, considerando o contido no art. 67 da Lei nº 8.666 /93 e tendo
em vista o que consta no Processo Eletrônico SEI nº ,0006410-38.2021.6.02.8000
RESOLVE:
Art. 1º. Designar a servidora Luciana Wander de Oliveira Melo, Titular da Seção de Almoxarifado -
SEALMOX, para atuar como Gestora, e os servidores Antônio Carlos Lima Cavalcante e Sérgio
Vilela Menegaz Lima, ambos lotados na Seção de Almoxarifado - SEALMOX, para atuarem como
Fiscais da Ata de Registro de Preços nº 18/2021 ( ), referente à aquisição de gêneros0998782
alimentícios (café), firmada com a empresa DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 64.106.552/0001-61, conforme publicação no DOU,
da homologação do Extrato de Registro de Preços ( ).0999008
Art. 2º. A gestão e a fiscalização designadas deverão realizar seus atos em conformidade com o
previsto no art. 20, da Resolução TRE/AL n.º 15.787/2017.
Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE
Maceió, 08 de fevereiro de 2022.

COORDENADORIA DE ACOMPANHAMENTO E REGISTROS
PLENÁRIOS

ATOS DA COORDENADORIA

Publicação PORTARIA PRESIDÊNCIA 33 DEJEAL (1011667)         SEI 0006410-38.2021.6.02.8000 / pg. 289
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DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2022.
Após a publicação da Portaria da Presidência nº

33/2022, no DEJEAL (1011667), faço remessa dos presentes
autos à SLC, para registro da gestão/fiscalização e posterior
remessa do feito às respectivas unidades de lotação dos
designados.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 10/02/2022, às 19:14, 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
1011675 e o código CRC E6E4509A.

0006410-38.2021.6.02.8000 1011675v1
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CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que nesta data registrei
no SIAC- Sistema de Acompanhamento de Contratos, os dados
referentes à gestão e fiscalização da Ata de Registro de Preços n.º
18/2021. Do que, para constar, eu, Denise Maria de Araújo, Técnico
Judiciário, lavrei a presente certidão, que segue assinada
eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 14/02/2022, às 17:44, 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
1013377 e o código CRC 13616CE4.

0006410-38.2021.6.02.8000 1013377v2
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