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

 

DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2021.
À
Direção-Geral
Assunto: Solicitação. Equipe de Planejamento.

Encontro de Servidores.
 
Senhor Diretor,
 
Conforme tratativas em reunião com a presença da

Diretoria e servidores desta Escola Judiciária Eleitoral, pelo
presente, solicito a Vossa Senhoria, instrução de ato
necessário à designação de Equipe de Planejamento da
Contratação, a ser composta pelos servidores Lindineide
Oliveira Cardoso e Lucas Cavalcanti Gomes, para que
realizem estudos técnicos relativos ao fornecimento de
alimentação durante o Encontro de Servidores a ser
promovido por esta Escola Judiciária, na data provável de 26 e
27 de outubro próximo.

Respeitosamente. 

Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico
Judiciário, em 13/09/2021, 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
0943527 e o código CRC 646A87C3.

0006507-84.2021.6.02.8502 0943527v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2021.
Ciente do Despacho (0943527).
Retornem os autos à unidade solicitante, para

elaboração de Termo de Referência, na forma do art. 4º
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
0945302 e o código CRC 632DDBB2.

0006507-84.2021.6.02.8502 0945302v1
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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

TERMO DE REFERÊNCIA- KITS LANCHE
EVENTO: Eleições Suplementares de Campo Grande/AL

DATA: 12/09/2021

 
1. Do Objeto:
1 . 1 O presente termo de referência tem por objetivo

definir e detalhar, na forma da Resolução TRE/AL nº 15.817/2017, a
contratação dos serviços de fornecimento de KITS LANCHE
(lanches individuais) e materiais necessários ao seu
consumo, contendo todos os alimentos prontos para o
consumo, embalados individualmente, em condições
higiênico-sanitárias adequadas, de fácil transporte e
distribuição, quando da realização do Primenro Encontro de
Servidores do TRE de Alagoas, previsto para os dias 26 e 27
de outubro de 2021.

1.2 O fornecimento de lanche será concedido aos
servidores, membros e demais autoridades, na forma coffee
break, em conformidade com a Resolução nº 15.817/2017,
quantidade e especificações constantes no item 2 .

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

 
2. Quantidade:

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE
ESTIMADA DE
LANCHES (A)

PREÇO
UNITÁRIO

DO
LANCHE

POR
PESSOA

(B)

PREÇO
TOTAL

ESTIMADO
(A x B)

Serviço de
fornecimento de KIT
LANCHE para a
sessão plenária do
Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas,
conforme sugestões
abaixo:
Bebidas : sucos de
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frutas, natural ou
polpa, servidas em
jarras de 2L,
conforme sugestões
abaixo:
Sucos (mínimo 2
tipos naturais
(laranja, limão, uva),
sucos elaborados
com polpa congelada
(acerola, caju,
manga, abacaxi,
abacaxi com hortelã,
uva, maracujá,
mangaba, cajá,
pitanga, pinha,
goiaba e graviola).

Refrigerantes
(mínimo de 2 tipos):
tipo cola e guaraná,
regular e sem açúcar
(Zero ou diet)
 
Salgados variados
finos conforme
sugestões abaixo:
quiches (queijo,
tomate seco, alho
poró e peru),
folhados (frango,
presunto e queijo);
pastéis de forno
(queijo e carne),
empadas (camarão,
queijo e palmito),
croissants (queijo,
queijo e presunto),
coxinha de galinha e
bolinho de bacalhau.
Doces variados
finos e/ou folhados
e/ou recheados,
conforme
sugestões abaixo:
folhado de goiaba,
croissant de
chocolate, trufa de
amêndoas, pastéis,
tortinha de limão e
tortinha diversos
sabores.
Bolos regionais
e/ou finos e/ou
tortas sugestões
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01

abaixo:
Bolo de laranja com
ou sem cobertura,
milho, mandioca,
macaxeira,
tapioca, fubá, inglês,
rolo com goiabada,
banana com ou sem
cobertura, de frutas
com ou sem
cobertura; Bolo de
chocolate com ou
sem cobertura,
cenoura com ou sem
cobertura; Bolo
adição de açúcar
sabor laranja; Bolo
sem adição de açúcar
sabor chocolate;
Torta alemã, torta de
abacaxi, torta de
chocolate, torta de
doce de leite, torta
de maracujá,
c h e e s e c a k e de
goiaba.
 
Petit four variados,
conforme
sugestões abaixo:
Sequilhos variados,
bolo de goma,
salgadinho de queijo,
lolita

Sanduíches frios:
presunto, queijo,
presunto e queijo,
atum e maionese,
salaminho,
sanduiche de metro
recheado, sanduiche
recheado, cortado ao
meio e gelado.
Frutas fatiadas ou
salada de frutas,
conforme
sugestões abaixo:
Mamão formosa e
papaia, melancia,
melão, abacaxi,
manga, kiwi, uva
verde, uva roxa,
goiaba, ameixa
fresca, pera, maça,

KIT
LANCHE/Pessoa

04 x 30
pessoas = 120
KITS LANCHES
individuais
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laranja, tangerina.
 
Quantitativo
estimado para
CADA KIT LANCHE/
por pessoa:
600ml de bebidas
(300ml de suco e
300ml refrigerante),
6 salgados (3 tipos
variados) e
sanduíches frios, 2
fatias de bolo ou
torta, 50g de Petit
four por pessoa, 50
g de fruta fatiada ou
salada de frutas.

 
3. Especificações do Objeto:
3.1 Fornecimento de 240 (duzento) KITS

LANCHES conforme estimativa detalhada no item 2.
3.2 A arrumação no local de realização do serviço, estará

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

3.3 Após a finalização dos serviços, a contratada fica
obrigada a recolher o material utilizado, assim como manter o local
limpo. 

3.4 Os produtos solicitados conterão a data de validade
perfeito estado, apresentando ótima aparência, consistência, odor,
cor, textura e sabor característicos.

3.5 Os produtos deverão ser entregues em embalagens
apropriadas à especificidade de cada item a fim de que não se
danifiquem outro local designado pela CONTRATADA.

3.6 A interessada deverá consignar na Proposta
Comercial o valor uniário por pessoa referente ao fornecimento
do KIT LANCHE.

3.7 Nos preços indicados na Proposta Comercial deverão
estar incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e
demais contribuições pertinentes à execução contratual.

3.8 A contratada deve estar apta a realizar o
fornecimento nos dias 26 e 27 de outubro de 2021.

3.9 A contratada deve oferecer um percentual de
20% (vinte por cento) dos lanches, dentre os itens sugeridos,
para intolerantes de glúten e lactose.

3.10 Os kits constantes do item 3.8 devem conter
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identificação ou embalagem diferenciada que possibilite
rápida detecção por servidores e membros consumidores.

 
4. Justificativa:
4.1 A contratação pretendida atende ao estabelecido na

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

4.2 O encontro de servidores encontra-se no escopo de
atuação da escola Judiciária Eleitoral e tem por objetivo a valorização
e integração dos servidores das diversas Zonas Eleitorais, fazendo
parte de um série de eventos durante a Semana do Servidor Público
(25 a 29 de outubro).

 
5. Prazo para entrega:
5.1 Os itens deverão ser entregues em até 01 (uma) hora

antes dos seguintes horários:
1º lanche: 10 horas do dia 26/10 - serviço de

fornecimento de 60 KITS LANCHES;
2º lanche: 16 horasdo dia 26/10 - serviço de

fornecimento de 60 KITS LANCHES;
3º lanche: 10 horas do dia 27/10 - serviço de

fornecimento de 60 KITS LANCHES;
4º lanche: 16 horas do dia 27/10 - serviço de

fornecimento de 60 KITS LANCHES.
5.2 O encontro tem previsão de início a partir da 8 horas

da manhã com o credenciamento e às 08:30 apresentação de
palestras sobre temas de relevância a esta Justiça Especializada.

5.3 A contratada deve acompanhar as alterações de
horário, se houver, através de contato direto com os servidores
lotados na Escola Judiciária Eleitoral - EJE.

 
6. Local de Entrega:
Os lanches deverão ser entregues no hall de entrada do

Prédio-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas- TRE-AL, sito à
Rua Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, nesta, CEP: 57051.090,
devendo ser conferido e recebido pela unidade gestora/fiscalizadora
da execução dos serviços na forma do item 7 e das especificações
constantes no Edital, Termo de Referência e na Minuta de Contrato.

 
7. Da Gestão e Fiscalização do Contrato
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7.1 Nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93,
a responsabilidade pela gestão desta contratação ficará a cargo da
Escola Judiciária Eleitoral, através de servidor designado, que
também será responsável pelo recebimento e atesto do documento
de cobrança.

7.2 Ao tomarem conhecimento de qualquer
irregularidade ou inadimplência por parte da contratada, os titulares
da fiscalização deverão, de imediato, comunicar por escrito à
Administração, que tomará as providências para que se apliquem as
sanções previstas na lei, no Edital, Termo de Referência e na Minuta
de Contrato, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos
causados por sua omissão.

7.3 Nos termos da recente IN n.º 7, de 05 de julho de
2021 a Fiscalização é o "conjunto de procedimentos destinados à
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação
dos recursos necessários, de forma a assegurar o cumprimento do
contrato, bem como prestar apoio à instrução processual e realizar o
encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos
para a formalização dos procedimentos relativos a repactuação,
alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação
de sanções, extinção dos contratos, dentre outros, com vista a
assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de
problemas relativos ao objeto".

7.4 A IN n.º 7, de 05 de julho de 2021também estabelece
que "gestor ou gestora de contrato: servidor, servidora ou
comissão, formalmente designado(a) para coordenar as atividades
relacionadas à fiscalização acerca dos atos preparatórios  à instrução
processual e ao encaminhamento do processo de pagamento à Seção
de Preparação de Pagamento e Análise de Conformidade -
SPPAC, bem como para coordenar os aspectos que envolvam
a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento,
eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outras,
dos processos sob sua gestão;"

 
8. Das Obrigações da Contratada
Além das obrigações constantes nas especificações no

item 3 (ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO), constituem obrigações da
CONTRATADA:

8.1 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto
contratado, nas quantidades e padrões estabelecidos, vindo a
responder pelos danos causados diretamente ao TRE de Alagoas ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da legislação
vigente, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão contratante, conforme
determina o art. 70 da Lei Federal nº 8.666/1993.

8.2 Prestar todos os esclarecimentos que forem
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solicitados pela contratante, obrigando a atender, de imediato, todas
as reclamações a respeito da qualidade dos serviços;

8.3 Prestar os serviços contratados com as
características exigidas no contrato e de acordo com a legislação
vigente pertinente, sendo vedadas soluções alternativas para
consecução do objeto, ressalvadas as hipóteses de expressa anuência
por parte da administração;

8.4 Não veicular publicidade, vinculada ou não, acerca
do contrato firmado com o TRE de Alagoas, salvo oficialmente
autorizado pela Administração.

8.5 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do objeto contratado, desde que a despesa não esteja
liquidada;

8.5.1 Por acordo entre as partes as supressões poderão
ser superiores ao limite de 25% estabelecido no item anterior.

8.6 Atender prontamente todas as solicitações do TRE de
Alagoas previstas no Edital, no Termo de Referência e outras
estabelecidas no Contrato;

8.7 Comunicar ao TRE de Alagoas, por escrito, qualquer
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos
necessários;

8.8 Não empregar menores de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, bem como não empregar menores de
16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 anos.

8.9 Manter durante toda a execução contratual, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas contratação,
conforme inciso XIII, art. 55, da Lei nº 8.666/1993.

8.9.1 Na hipótese do inadimplemento do subitem
anterior, a contratada será notificada, no prazo definido pelo TRE de
Alagoas, para regularizar a situação, sob pena de rescisão da
contratação (Arts. 78, inciso I da Lei nº 8.666/1993), além das
penalidades previstas no Edital, no Termo de Referência, no
Instrumento Contratual e na legislação pertinente.

8.10 Manter sempre atualizados os seus dados
cadastrais, alteração da constituição ou do estatuto, conforme o
caso, principalmente em caso de modificação de endereço, sob pena
de infração contratual.

8.11 Cumprir com as demais obrigações constantes no
Edital, no Termo de Referência e outras previstas no Contrato.

 
9. Das Obrigações do Contratante
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9.1 Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto
deste Termo de Referência.

9.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que
venham a ser solicitados pelo contratador;

9.3 Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Termo
de Referência e no Instrumento Contratual;

9.4 Cumprir com as demais obrigações constantes no
Edital, no Termo de Referência e outras previstas no Contrato.

 
10. Das Penalidades
10.1 Serão aplicadas à CONTRATADA, garantidos o

contraditório e a ampla defesa, as penalidades conforme a seguir:
Multa por Descumprimento de Prazos e

Obrigações
10.1.1 Na hipótese da CONTRATADA não iniciar o objeto

contratado no prazo estabelecido no Termo de Referência,
caracterizar-se-á atraso, e será aplicada multa de 0,2% (zero vírgula
dois por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o
valor da total da contratação.

10.1.2 O CONTRATANTE, a partir do 5º (quinto) dia de
atraso, poderá recusar o objeto contratado, ocasião na qual será
cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa diária por
atraso, ante a inacumulabilidade da cobrança.

10.1.2.1 Em caso de recusa do objeto contratado
aplicar-se-á multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da total da
contratação.

10.1.3 Entende-se configurada a recusa, além do
descumprimento do prazo estabelecido no subitem 10.1.2 deste
Termo de Referência, as hipóteses em que a contratada não
apresentar situação regular conforme exigências contidas no Edital,
neste Termo de Referência e no Contrato.

10.1.4 Caso a CONTRATADA não atenda aos demais
prazos e obrigações constantes no Edital e no Termo de Referência,
aplicar-se-á multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia,
limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da total da contratação.

10.1.4.1 A multa aplicada em razão de atraso
injustificado não impede que a Administração rescinda a contratação
e aplique outras sanções previstas em Lei.

Multa por Rescisão
10.1.5 Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser

aplicada multa de 10 (dez por cento) sobre o valor da total da
contratação.

10.1.6 Não deve haver cumulação entre a multa prevista
neste artigo e a multa específica prevista para outra inexecução que
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enseje em rescisão. Nessa hipótese, deve ser aplicada a multa de
maior valor.

10.1.7 As multas descritas serão descontadas de
pagamentos a serem efetuados ou da garantia, quando houver, ou
ainda cobradas administrativamente e, na impossibilidade,
judicialmente.

10.1.8 O TRE de Alagoas poderá suspender os
pagamentos devidos até a conclusão dos processos de aplicação das
penalidades.

10.1.9 Além das penalidades citadas, à contratada ficará
sujeita ainda ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de
Fornecedores do contratante, bem como será descredenciada do
SICAF e, no que couberem, às demais penalidades referidas no
Capítulo IV da Lei 8.666/1993.

10.1.10 As penalidades aplicadas à contratada serão
registradas no SICAF.

 
11. Do Procedimento para Pagamento
11.1 Para efeitos de pagamento, a contratada deverá

apresentar documento de cobrança, constando de forma
discriminada, a efetiva realização do objeto contratado com o
quantitativo de lanches (por pessoas) fornecidos, informando, ainda,
o nome e número do banco, a agência e o número da conta corrente
em que o crédito deverá ser efetuado.

11.2 A CONTRATADA deverá apresentar juntamente
com o documento de cobrança a comprovação de que cumpriu as
seguintes exigências, cumulativamente:

a) Certidão de regularidade com a Seguridade Social;
b) Certidão de regularidade com o FGTS;
c) Certidão de regularidade com a Fazenda Federal;
d) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e

Municipal do domicílio ou sede do contratado, ou outra equivalente,
na forma da lei;

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
11.3 O processo de pagamento deve atentar para o

procedimento estabelecido na IN n.º 7, de 05 de julho de 2021, que
versa sobre o processo de pagamento no Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas – TRE/AL (0912857).

 
Maceió - AL, 20 de setembro de 2021.
 

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Analista
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Judiciário, em 20/09/2021, às 14:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 20/09/2021, às 14:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0946777 e o código CRC 95587539.

0006507-84.2021.6.02.8502 0946777v6
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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 setembro de 2021.
À
Direção-Geral
 
Em atenção ao Despacho GDG 0945302,

encaminhamos Termo de Referência 0946777.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Analista
Judiciário, em 20/09/2021, às 14:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0946846 e o código CRC 2FF3BB80.

0006507-84.2021.6.02.8502 0946846v1
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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 setembro de 2021.
 
 
Esta Diretoria aquiesce com as disposições da contratação que

ora se propõe (0946777), razão pela qual orienta a remessa dos autos à
Coordenadoria de Material e Patrimônio para as providências previstas no art.
8º da Res. TRE-AL de n.º 15.787/2017.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 20/09/2021, às 18:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0947121 e o código CRC 47052CAC.

0006507-84.2021.6.02.8502 0947121v1
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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 setembro de 2021.
 
 
À SEIC, para instrução da contratação.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração, em 24/09/2021, às 13:45, 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
0947912 e o código CRC CA4EF1F9.

0006507-84.2021.6.02.8502 0947912v1
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E-mail - 0949931

Data de Envio: 
  27/09/2021 10:34:37

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

Para (com cópia oculta):
    julianaalmeidabydecomer@hotmail.com
    legmaceio@gmail.com
    buffetanacosta@hotmail.com

Assunto: 
  Contratação para Coffe Break (kit lanche)

Mensagem: 
  Bom dia,

O Tribunal Regional Eleitoral pretende adquirir KITS LANCHE (lanches individuais) e materiais necessários
ao seu consumo, contendo todos os alimentos prontos para o consumo, embalados individualmente, em
condições higiênico-sanitárias adequadas, de fácil transporte e distribuição, quando da realização do
Primeiro Encontro de Servidores do TRE de Alagoas, previsto para os dias 26 e 27 de outubro de 2021.

Maiores informações no Termo de Referência anexo.

Atenciosamente,

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0946777.html
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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 setembro de 2021.
À EJE,
 
Um dos prováveis fornecedores ao objetos destes

autos, qual seja o Snack Saudável, que recentemente prestou
serviço semelhante a este Tribunal, suscitou algumas dúvidas
acerca do Termo de Referência, através do whatsapp daquela
empresa (82 98808-7693), são elas:
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Destaque-se que os presentes questionamentos
fogem à atuação desta unidade, por isto, solicito os préstimos
dessa unidade demandante em esclarecê-los.

 
Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 27/09/2021, às 17:04, 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
0950217 e o código CRC C05271FF.

0006507-84.2021.6.02.8502 0950217v1
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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 setembro de 2021.
À
SEIC
Assunto: Manifestação. Despacho SEIC 0950217.
 
Prezados,
 
Em atenção ao Despacho supracitado, informa-se

que a utilização de kits individuais é a forma que mais se
adequa à atual situação pandêmica. Os alimentos prontos para
o consumo devem estar protegidos com barreiras físicas,
especialmente aqueles vendidos sem embalagens, como
refeições prontas e produtos de panificação e confeitaria.
Esse tipo de alimento deve ser exposto preferencialmente já
embalados. 

 A divisão em lotes não se mostra funcional, uma
vez que se trata de apenas um item "serviços de fornecimento
de KITS LANCHE (lanches individuais) e materiais
necessários ao seu consumo, contendo todos os alimentos
prontos para o consumo, embalados individualmente, em
condições higiênico-sanitárias adequadas, de fácil transporte
e distribuição.

Impende ressaltar que, onde nos referimos ao
quantitativo estimado para cada kit lanche/pessoa
pretendemos, tão somente, estimar uma quantidade
aproximada de lanche por pessoa, qual seja: 

aproximadamente 600ml de bebidas (300ml de suco e 300ml
refrigerante),
aproximadamente 6 salgados (3 tipos variados) e sanduíches frios,
aproximadamente 2 fatias de bolo ou torta,
aproximadamente 50g de Petit four por pessoa,
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aproximadamente 50 g de fruta fatiada ou salada de frutas.

Essas são as considerações.
Cordialmente.
 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 27/09/2021, às 20:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Analista
Judiciário, em 28/09/2021, às 13:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0950498 e o código CRC AA0A055E.

0006507-84.2021.6.02.8502 0950498v1
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E-mail - 0951240

Data de Envio: 
  29/09/2021 10:50:49

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

Para (com cópia oculta):
    comidaokan@gmail.com

Assunto: 
  Contratação para Coffe Break (kit lanche)

Mensagem: 
  Bom dia,

O Tribunal Regional Eleitoral pretende adquirir KITS LANCHE (lanches individuais) e materiais necessários
ao seu consumo, contendo todos os alimentos prontos para o consumo, embalados individualmente, em
condições higiênico-sanitárias adequadas, de fácil transporte e distribuição, quando da realização do
Primeiro Encontro de Servidores do TRE de Alagoas, previsto para os dias 26 e 27 de outubro de 2021.

Maiores informações no Termo de Referência anexo.

Atenciosamente,

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0946777.html
    Termo_de_Referencia_0946777.html
    Despacho_0950498.html
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LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA  

CNPJ 35.708.427/0001-23, Rua Professor Loureiro 185, Ponta Grossa, Maceió, CEP 57014-210, (82)99400- 5668  

 

Proponente: 
 
Lima e Gonçalves Comércio de Alimentos Saudáveis LTDA, CNPJ 
35.708.427/0001-23, com sede na rua Professor Loureiro, n º 185, Ponta Grossa, 
Maceió – AL, e-mail: legmaceio@gmail.com , número de contato, (82) 99400-
5668, aqui representado pela sua sócia administradora Maria Wangner Lima da 
Silva, RG:07.294.656-31 SSP/BA e CPF: 697.750.955-49.  
 

Ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 

 
 

DETALHAMENTO DA PROPOSTA 
 

ITEM  DESCRIÇÃO 

1  
KITS LANCHE (lanches individuais) e materiais necessários ao seu consumo, 
contendo todos os alimentos prontos para o consumo, embalados 
individualmente, em condições higiênico - sanitárias adequadas, de fácil 
transporte e distribuição contendo os seguintes itens conforme Termo de 
Referência e Despacho SEIC 0950217 que vai anexo a esta proposta:. 

Imagem  
ilustrativa 

 
 

 

ITEM QUANTIDADE 

Refrigerante/suco 600ml 2 

Salgados simples 6 

Sanduíche frio 1 

Bolo simples (fatias) 2 

Pettir four pc c/3 1 

Fruta 50g 1 

UNIDADE  QUANTITATIVO  PREÇO 
UNITÁRIO  

TOTAL 
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LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA  

CNPJ 35.708.427/0001-23, Rua Professor Loureiro 185, Ponta Grossa, Maceió, CEP 57014-210, (82)99400- 5668  

Kit Lanche 240  R$ 24,50 R$ 5.880.00 

LOCAL DE ENTREGA 

Os lanches deverão ser entregues no hall de entrada do Prédio-Sede do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas- TRE-AL, sito à Rua Aristeu de Andrade, no 377, 
Farol. 

 

Valor Global da Proposta: R$ R$5.880,00 (cinco mil, oitocentos e oitenta reais), 

já inclusos todos os tributos, frete, seguros, encargos sociais, insumos e 

quaisquer outras despesas indispensáveis ao perfeito cumprimento do objeto 

deste edital. 

 
O prazo de validade desta proposta é de 60 dias.     
 
 

Maceió, 01 de outubro de 2021 

 
_______________________________________________ 

Maria Wangner Lima da Silva 
Sócia-Administradora 
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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 setembro de 2021.

À

SEIC

Assunto: Manifestação. Despacho SEIC 0950217.

Prezados,

Em  atenção  ao  Despacho  supracitado,  informa-se  que  a
utilização de kits individuais é a forma que mais se adequa à atual situação
pandêmica.  Os alimentos  prontos  para  o  consumo devem estar  protegidos
com barreiras físicas, especialmente aqueles vendidos sem embalagens, como
refeições  prontas  e  produtos  de  panificação  e  confeitaria.  Esse  tipo  de
alimento deve ser exposto preferencialmente já embalados. 

 A divisão em lotes não se mostra funcional, uma vez que se
trata  de  apenas  um  item  "serviços  de  fornecimento  de KITS  LANCHE
(lanches individuais) e materiais necessários ao seu consumo, contendo todos
os  alimentos  prontos  para  o  consumo,  embalados  individualmente,  em
condições higiênico-sanitárias adequadas, de fácil transporte e distribuição.

Impende  ressaltar  que,  onde  nos  referimos  ao  quantitativo
estimado para cada kit lanche/pessoa  pretendemos, tão somente,  estimar
uma quantidade aproximada de lanche por pessoa, qual seja: 

aproximadamente 600ml de bebidas (300ml de suco e 300ml refrigerante),
aproximadamente 6 salgados (3 tipos variados) e sanduíches frios,
aproximadamente 2 fatias de bolo ou torta,
aproximadamente 50g de Petit four por pessoa,
aproximadamente 50 g de fruta fatiada ou salada de frutas.

Essas são as considerações.

Cordialmente.

SEI/TRE-AL - 0950498 - Despacho https://sei.tre-al.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir...

1 of 2 29/09/2021 09:26
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Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico Judiciário, em
27/09/2021, às 20:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Analista Judiciário, em
28/09/2021, às 13:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-al.jus.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0950498 e o código CRC AA0A055E.

0006507-84.2021.6.02.8502 0950498v1
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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

TERMO DE REFERÊNCIA- KITS LANCHE
EVENTO: I ENCONTRO DE SERVIDORES

DATA: 27 e 28 DE OUTUBRO

 
1. Do Objeto:
1 . 1 O presente termo de referência tem por objetivo

definir e detalhar, na forma da Resolução TRE/AL nº 15.817/2017, a
contratação dos serviços de fornecimento de KIT'S
LANCHES (lanches individuais) e materiais necessários ao
seu consumo, contendo alimentos prontos para o consumo,
embalados individualmente, em condições higiênico-
sanitárias adequadas, de fácil transporte e distribuição,
quando da realização do Primeiro Encontro de Servidores do
TRE de Alagoas, com data prevista para os dias 27 e 28 de
outubro de 2021.

1.2 O fornecimento de lanche será concedido aos
servidores, membros e demais autoridades, na forma coffee
break, em conformidade com a Resolução nº 15.817/2017,
quantidade e especificações constantes no item 2 (Da Descrição e
Quantidades) deste Termo de Referência.

1.3  A aquisição deverá ser sob demanda, observada a
estimativa das quantidades apuradas no item 2 (Da Descrição e
Quantidades), deste Termo de Referência.

 
2. Da Descrição e Quantidades:

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE
ESTIMADA DE
LANCHES (A)

PREÇO
UNITÁRIO

DO
LANCHE

POR
PESSOA

(B)

PREÇO
TOTAL

ESTIMADO
(A x B)

Serviço de
fornecimento de KIT
LANCHE para o I
Encontro dos
Servidores do
Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas,
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conforme sugestões
abaixo:
Bebidas:
Sucos de frutas:
natural ou polpa,
servidas em jarras de
2L, conforme
sugestões abaixo:
Sucos (mínimo 2 tipos
naturais (laranja,
limão, uva), sucos
elaborados com polpa
congelada (acerola,
caju, manga, abacaxi,
abacaxi com hortelã,
uva, maracujá,
mangaba, cajá,
pitanga, pinha,
goiaba e graviola).

Refrigerantes:
(mínimo de 2 tipos):
tipo cola e guaraná,
regular e sem açúcar
(Zero ou diet)
 
Salgados variados
finos conforme
sugestões abaixo:
quiches (queijo,
tomate seco, alho
poró e peru),
folhados (frango,
presunto e queijo);
pastéis de forno
(queijo e carne),
empadas (camarão,
queijo e palmito),
croissants (queijo,
queijo e presunto),
coxinha de galinha e
bolinho de bacalhau.
Doces variados
finos e/ou folhados
e/ou recheados,
conforme
sugestões abaixo:
folhado de goiaba,
croissant de
chocolate, trufa de
amêndoas, pastéis,
tortinha de limão e
tortinha diversos
sabores.
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01

Bolos regionais
e/ou finos e/ou
tortas sugestões
abaixo:
Bolo de laranja com
ou sem cobertura,
milho, mandioca,
macaxeira,
tapioca, fubá, inglês,
rolo com goiabada,
banana com ou sem
cobertura, de frutas
com ou sem
cobertura; Bolo de
chocolate com ou sem
cobertura, cenoura
com ou sem
cobertura; Bolo
adição de açúcar
sabor laranja; Bolo
sem adição de açúcar
sabor chocolate;
Torta alemã, torta de
abacaxi, torta de
chocolate, torta de
doce de leite, torta
de maracujá,
c h e e s e c a k e de
goiaba.
 
Petit four variados,
conforme
sugestões abaixo:
Sequilhos variados,
bolo de goma,
salgadinho de queijo,
lolita

Sanduíches frios:
presunto, queijo,
presunto e queijo,
atum e maionese,
salaminho, sanduiche
de metro recheado,
sanduiche recheado,
cortado ao meio e
gelado.
Frutas fatiadas ou
salada de frutas,
conforme
sugestões abaixo:
Mamão formosa e
papaia, melancia,
melão, abacaxi,
manga, kiwi, uva

KIT
LANCHE/Pessoa

04 x 30
pessoas = 120
KITS LANCHES
individuais
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verde, uva roxa,
goiaba, ameixa
fresca, pera, maça,
laranja, tangerina.
 
Quantitativo
estimado para
CADA KIT
LANCHE/por
pessoa
(quantidade
aproximada):

600ml de bebidas
(300ml de suco e
300ml refrigerante);
6 salgados (3 tipos
variados) e
sanduíches frios;
2 fatias de bolo ou
torta;
50g de Petit four
por pessoa;
50 g de fruta fatiada
ou salada de frutas.

 
3. Das Especificações do Objeto:
3.1 Fornecimento de 240 (duzentos e quarenta) KIT'S

LANCHES conforme estimativa detalhada no item (Da Descrição e
Quantidades), deste Termo de Referência.

3.2 A arrumação no local de realização do serviço, estará
a cargo da contratada, bem como a apresentação em suportes
apropriados, acrescentando-se material descartável  e transparente,
para servir aos participantes.

3.3 Após a finalização dos serviços, a contratada fica
obrigada a recolher o material utilizado, assim como manter o local
limpo. 

3.4 Os produtos solicitados conterão a data de validade,
apresentando ótima aparência, consistência, odor, cor, textura e
sabor característicos.

3.5 Os produtos deverão ser entregues em embalagens
apropriadas à especificidade de cada item a fim de que não se
danifiquem em local designado pela CONTRATADA.

3.6 A interessada deverá consignar na Proposta
Comercial o valor uniário por pessoa referente ao fornecimento
de cada KIT LANCHE.

3.7 Nos preços indicados na Proposta Comercial deverão
estar incluídos todos os custos, benefícios, encargos, tributos e
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demais contribuições pertinentes à execução contratual.
3.8 A contratada deve estar apta a realizar o

fornecimento nos dias 27 e 28 de outubro de 2021.
3.9 A contratada deve oferecer um percentual de

20% (vinte por cento) dos lanches, dentre os itens sugeridos,
para intolerantes de glúten e lactose.

3.10 Os kits constantes do item 3.9 devem conter
identificação ou embalagem diferenciada que possibilite
rápida detecção por servidores e membros consumidores.

 
4. Da Justificativa:
4.1 A contratação pretendida atende ao estabelecido na

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

4.2 O I ENCONTRO DE SERVIDORES encontra-se no
escopo de atuação da escola Judiciária Eleitoral e tem por objetivo a
valorização e integração dos servidores das diversas Zonas
Eleitorais, justificando-se a data em alusão ao dia do Servidor Público
(28 de outubro).

 
5. Do Prazo para entrega:
5.1 Os itens deverão ser entregues em até 01 (uma) hora

antes dos seguintes horários:
1º lanche: 10 horas do dia 27/10 - serviço de

fornecimento de 60 KITS LANCHES;
2º lanche: 16 horasdo dia 27/10 - serviço de

fornecimento de 60 KITS LANCHES;
3º lanche: 10 horas do dia 28/10 - serviço de

fornecimento de 60 KITS LANCHES;
4º lanche: 16 horas do dia 28/10 - serviço de

fornecimento de 60 KITS LANCHES.
5.2 O encontro tem previsão de início a partir da 8 horas

da manhã com o credenciamento e às 08:30 apresentação de
palestras sobre temas de relevância para esta Justiça Especializada.

5.3 A contratada deve acompanhar as alterações de
horário, se houver, através de contato direto com os servidores
lotados na Escola Judiciária Eleitoral - EJE.

 
6. Do Local de Entrega:
Os lanches deverão ser entregues no hall de entrada do
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Os lanches deverão ser entregues no hall de entrada do
Prédio-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas- TRE-AL, sito à
Rua Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, nesta, CEP: 57051.090, ou em
outro local, previamente comunicado pela contratante, devendo ser
conferido e recebido pela unidade gestora/fiscalizadora da execução
dos serviços na forma do item 7 e das especificações constantes
neste Termo de Referência, em Edital e no Contrato.

 
7. Da Gestão e Fiscalização do Contrato
7.1 Nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93,

a responsabilidade pela gestão desta contratação ficará a cargo da
Escola Judiciária Eleitoral, através de servidor designado, que
também será responsável pelo recebimento e atesto do documento
de cobrança.

7.2 Ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade
ou inadimplência por parte da contratada, os titulares da fiscalização
deverão, de imediato, comunicar por escrito à Administração, que
tomará as providências para que se apliquem as sanções previstas na
Lei, neste Termo de Referência, em Edital e no Contrato, sob pena de
responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão.

7.3 Nos termos da recente IN n.º 7, de 05 de julho de
2021 a Fiscalização é o "conjunto de procedimentos destinados à
verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação
dos recursos necessários, de forma a assegurar o cumprimento do
contrato, bem como prestar apoio à instrução processual e realizar o
encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos
para a formalização dos procedimentos relativos a repactuação,
alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação
de sanções, extinção dos contratos, dentre outros, com vista a
assegurar o cumprimento das cláusulas avençadas e a solução de
problemas relativos ao objeto".

7 . 4 A IN n.º 7, de 05 de julho de 2021, também
estabelece como "gestor ou gestora de
contrato: servidor, servidora ou comissão, formalmente
designado(a) para coordenar as atividades relacionadas à fiscalização
acerca dos atos preparatórios  à instrução processual e ao
encaminhamento do processo de pagamento à Seção de
Preparação de Pagamento e Análise de Conformidade -
SPPAC, bem como para coordenar os aspectos que envolvam
a repactuação, alteração, reequilíbrio, prorrogação, pagamento,
eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outras,
dos processos sob sua gestão;"

 
8. Das Obrigações da Contratada
Além das obrigações constantes nas especificações no

item 3 (Das Especificações do Objeto), constituem obrigações da
CONTRATADA:
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8.1 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto
contratado, nas quantidades e padrões estabelecidos, respondendo
pelos danos causados diretamente ao TRE de Alagoas ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da legislação vigente,
não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão contratante, conforme determina o art.
70 da Lei Federal nº 8.666/1993.

8.2 Prestar todos os esclarecimentos que forem
solicitados pela contratante, devendo a atender, de imediato, todas
as reclamações a respeito da qualidade dos serviços.

8.3 Prestar os serviços contratados com as
características exigidas e de acordo com a legislação vigente
pertinente, sendo vedadas soluções alternativas para consecução do
objeto, ressalvadas as hipóteses de expressa anuência por parte da
administração.

8.4 Não veicular publicidade, vinculada ou não, acerca
do contrato firmado com o TRE de Alagoas, salvo oficialmente
autorizado pela Administração.

8.5 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do objeto contratado, desde que a despesa não esteja
liquidada.

8.5.1 Por acordo entre as partes as supressões poderão
ser superiores ao limite de 25% estabelecido no item anterior.

8.6 Atender prontamente todas as solicitações do TRE de
Alagoas previstas neste Termo de Referência, em Edital e no
Contrato.

8.7 Comunicar ao TRE de Alagoas, por escrito, qualquer
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos
necessários.

8.8 Não empregar menores de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre, bem como não empregar menores de
16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a
partir de 14 anos.

8.9 Manter durante toda a execução contratual, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas, conforme inciso
XIII, art. 55, da Lei nº 8.666/1993.

8.9.1 Na hipótese do inadimplemento do subitem
anterior, a contratada será notificada, no prazo definido pelo TRE de
Alagoas, para regularizar a situação, sob pena de rescisão da
contratação (art. 78, inciso I da Lei nº 8.666/1993), além das
penalidades previstas neste Termo de Referência, em Edital, no
Contrato e na ligislação pertinente.

8.10 Manter sempre atualizados os seus dados
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cadastrais, alteração da constituição ou do estatuto, conforme o
caso, principalmente em caso de mudança de endereço, sob pena de
infração contratual.

8.11 Cumprir as demais obrigações constantes neste
Termo de Referência, em Edital e no Contrato.

 
9. Das Obrigações do Contratante
9.1 Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviço objeto

deste Termo de Referência.
9.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que

venham a ser solicitados pelo contratado.
9.3 Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Termo

de Referência e no Instrumento Contratual.
9.4 Cumprir com as demais obrigações constantes no

Edital, no Termo de Referência e outras previstas no Contrato.
 
10. Das Penalidades
10.1 Serão aplicadas à CONTRATADA, garantidos o

direito ao contraditório e à ampla defesa, as seguintes penalidades:
 
Multa por Descumprimento de Prazos e

Obrigações
10.1.1 Na hipótese da CONTRATADA não iniciar o objeto

contratado no prazo estabelecido neste Termo de Referência,
caracterizar-se-á atraso, e será aplicada multa de 0,2% (zero vírgula
dois por cento) por dia, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o
valor da total da contratação.

10.1.2 O CONTRATANTE, considerando tratar-se de
serviço necessário à realização de evento que ocorrerá nos dias 27 e
28 de outubro, a partir do 2º (segundo) dia de atraso, poderá recusar
o objeto contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à
recusa e não mais a multa diária por atraso, ante a inacumulabilidade
da cobrança.

10.1.2.1 Em caso de recusa do objeto contratado
aplicar-se-á multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da total da
contratação.

10.1.3 Entende-se configurada a recusa, além do
descumprimento do prazo estabelecido no subitem 10.1.2 deste
Termo de Referência, as hipóteses em que a contratada não
apresentar situação regular conforme exigências contidas no Edital,
neste Termo de Referência e no Contrato.

10.1.4 Caso a CONTRATADA não atenda aos demais
prazos e obrigações constantes no Edital e no Termo de Referência,
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aplicar-se-á multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) por dia,
limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da total da contratação.

10.1.4.1 A multa aplicada em razão de atraso
injustificado não impede que a Administração rescinda a contratação
e aplique outras sanções previstas em Lei.

Multa por Rescisão
10.1.5 Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser

aplicada multa de 10 (dez por cento) sobre o valor da total da
contratação.

10.1.6 Não deve haver cumulação entre a multa prevista
neste artigo e a multa específica prevista para outra inexecução que
enseje em rescisão. Nessa hipótese, deve ser aplicada a multa de
maior valor.

10.1.7 As multas descritas serão descontadas de
pagamentos a serem efetuados ou da garantia, quando houver, ou
ainda cobradas administrativamente e, na impossibilidade,
judicialmente.

10.1.8 O TRE de Alagoas poderá suspender os
pagamentos devidos até a conclusão dos processos de aplicação das
penalidades.

10.1.9 Além das penalidades citadas, a contratada ficará
sujeita ainda ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de
Fornecedores do contratante, bem como será descredenciada do
SICAF e, no que couberem, às demais penalidades referidas no
Capítulo IV da Lei 8.666/1993.

10.1.10 As penalidades aplicadas à contratada serão
registradas no SICAF.

 
11. Do Procedimento para Pagamento
11.1 Para efeitos de pagamento, a contratada deverá

apresentar documento de cobrança, constando de forma
discriminada, a efetiva realização do objeto contratado com o
quantitativo de lanches (individuais) fornecidos, informando, ainda, o
nome e número do banco, a agência e o número da conta corrente em
que o crédito deverá ser efetuado.

11.2 A CONTRATADA deverá apresentar juntamente
com o documento de cobrança a comprovação de que cumpriu as
seguintes exigências, cumulativamente:

a) Certidão de regularidade com a Seguridade Social;
b) Certidão de regularidade com o FGTS;
c) Certidão de regularidade com a Fazenda Federal;
d) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e

Municipal do domicílio ou sede do contratado, ou outra equivalente,
na forma da lei;
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e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
11.3 O processo de pagamento deve atentar para o

procedimento estabelecido na IN n.º 7, de 05 de julho de 2021, que
versa sobre o processo de pagamento no Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas – TRE/AL (0912857).

 
Maceió - AL, 06 de outubro de 2021.
 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 06/10/2021, às 13:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico
Judiciário, em 06/10/2021, às 13:23, 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
0955085 e o código CRC AF4B31A4.

0006507-84.2021.6.02.8502 0955085v6
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2021.
À
GSAD, em paralelo à SEIC
 

Assunto: Encontro de servidores. Nova data. Alteração do Termo de
Referência. Sugestão para ampliação da participação.

 
Senhor Secretário
 
Considerando alteração no dia do feriado alusivo ao dia

do servidor público (para o dia 29/10/2021) informa-se sobre a
alteração da data do I Encontro de Servidores do TRE de Alagoas,
assim como sobre a realização de ajustes pontuais no Termo de
Referência (0946777), alterado para o novo Termo de Referência EJE,
evento  0955085.

Assim, sugerimos que sejam colhidas novas propostas
das empresas já demandadas (0949931, 0951240) e de eventuais
interessadas em participar da disputa, como, por exemplo, das
empresas a seguir listadas:

 

Empresa Celular dos Responsáveis

Chez Marie Buffet (82) 3359-2318 / (82) 9 9313-2318
Buffet Izabel Pinheiro (82) 3328-2936/(82) 99991-9215
Buffet Márcia Vasconcelos (82) 99912-2735
Salgatela (82) 98741-4561
Empório Farol (82) 99106-0606

 

Cordialmente.
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Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico
Judiciário, em 06/10/2021, às 14:37, 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
0955218 e o código CRC 531315D5.

0006507-84.2021.6.02.8502 0955218v1
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E-mail - 0955248

Data de Envio: 
  06/10/2021 15:02:46

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

Para:
    financeiro@izabelpinheiro.com.br
    emporiofarol.al@gmail.com
    luizarthurfsantana@gmail.com

Assunto: 
  COFFEE BREAK DIAS 27 E 28 DE OUTUBRO

Mensagem: 
  Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral pretende adquirir KITS LANCHE (lanches individuais) e materiais necessários
ao seu consumo, contendo todos os alimentos prontos, embalados individualmente, em condições
higiênico-sanitárias adequadas, de fácil transporte e distribuição, quando da realização do Primeiro
Encontro de Servidores do TRE de Alagoas, previsto para os dias 27 e 28 de outubro de 2021.

Maiores informações no Termo de Referência anexo.

Solicito que a proposta seja encaminhada com cópia para gomes.alc@gmail.com.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0955085.html
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Proponente:

Lima e Gonçalves Comércio de Alimentos Saudáveis LTDA, CNPJ
35.708.427/0001-23, com sede na rua Professor Loureiro, n º 185, Ponta
Grossa, Maceió – AL, e-mail: legmaceio@gmail.com , número de contato, (82)
99400-5668, aqui representado pela sua sócia administradora Maria Wangner
Lima da Silva, RG:07.294.656-31 SSP/BA e CPF: 697.750.955-49.

Ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Em atendimento ao presente edital/TR, a Lima e Gonçalves Comércio de
Alimentos Saudáveis LTDA, faz constar as seguintes

DECLARAÇÕES :

1. DECLARA, sob as penas da lei e nos termos do artigo 2º, Inciso V, da
Resolução CNJ nº 07/2005, com redação dada pela Resolução CNJ nº
229/2016, NÃO SER/NÃO POSSUIR EM QUADRO SOCIETÁRIO
cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o 3º grau, inclusive, de Membros ou Juízes vinculados ao
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE ALAGOAS, ou,
ainda, de servidor investido em cargo de comissão ou de
assessoramento do quadro de pessoal daquele Tribunal. Por ser
verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais,
ciente de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar a imputação de
sanções civis, administrativas, como a sanção penal prevista no artigo
299 do Código Penal Brasileiro, conforme transcrição abaixo:Art. 299
Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria
constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da
que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão de 1
(um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público; reclusão de 1
(um) a 3 (três) anos, se o documento é particular.

2. DECLARA que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no
Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as
exigências editalícias;

3. DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem
fatos impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, ciente
da obrigatoriedade de declarar fatos posteriores.

4. DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de outubro de 1999,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menos de dezesseis anos.
Declara ainda, estar plenamente ciente de que qualquer transgressão a

LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
CNPJ 35.708.427/0001-23, Rua Professor Loureiro 185, Ponta Grossa, Maceió, CEP 57014-210, (82)99400- 5668
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esta regra, acarretará a imediata inabilitação ou desclassificação do
certame, conforme o caso, sem prejuízos da rescisão unilateral do
contrato administrativo respectivo.

5. DECLARA que a proposta foi elaborada de forma independente, nos
termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de
2009.

6. DECLARA 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;

7. DECLARA, sob as penas da Lei, que a empresa está incluída na
categoria de microempresa e empresa de pequeno porte, nos termos do
art. 3o, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
estando, portanto, capacitada para auferir do tratamento diferenciado e
favorecido por ela estabelecido e que esta, ou seus representantes não
se enquadram nas hipóteses elencadas no art. 3o, § 4o, da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

8. DECLARA que os serviços são prestados 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.

9. DECLARA que a proposta apresentada para participar da presente
licitação, foi elaborada de maneira independente pela empresa já
qualificada nesta proposta, 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, desta licitação por
qualquer meio ou por qualquer pessoa;

10.DECLARA que a intenção de apresentar a proposta elaborada para
participar desta licitação, não foi informada, discutida ou recebida de
qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou
por qualquer pessoa;

11. DECLARA que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa,
influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato,
quanto a participar ou não da referida licitação;

12.DECLARA que o conteúdo da proposta apresentada para participar da
licitação, não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de
fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

13.DECLARA que o conteúdo da proposta apresentada para participar
desta licitação, não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do Setor de
Licitações do município promotor deste certame, antes da abertura
oficial das propostas; e

14.DECLARA que está plenamente ciente do teor e da extensão desta
declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

15.DECLARA que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas
diretas e indiretas, frete, tributos, taxa de administração, despesas com
salários, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais, bem como leis sociais, leis trabalhistas, seguros, taxas e
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contribuições, transporte, alimentação, e demais despesas obrigatórias,
transporte e seguro até o destino, lucro e demais encargos de qualquer
natureza necessários ao cumprimento integral do objeto deste certame,
nada mais sendo válido pleitear a esse título.

16.DECLARA que dentre as recomendações voltadas para
sustentabilidade ambiental, a presente proposta observará os seguintes
critérios elencados na Instrução Normativa no 1 de 19 de janeiro de
2010 da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e no art. 4o do Decreto
no 7.746/2012.

17.DECLARA que cumpre a cota de aprendizagem nos termos
estabelecidos no art. 429 da CLT.

18.DECLARA que dispõe dos profissionais com capacidade técnica e
operacional necessárias para execução do objeto da licitação;

19.DECLARA Que o(s) proprietário(s) desta empresa não são
cônjuges/companheiros ou possuem grau de parentescos de 1o, 2o ou
3o graus com os colaboradores e servidores da administração pública
direta e/ou indireta do orgão promotor desta licitação (Súmula Vinculante
12/STF);

20.DECLARA, por fim, que caso nos seja adjudicado o objeto da licitação,
comprometemo-nos a entregá-lo no prazo determinado no documento
de convocação, assim, depois de cumpridas nossas obrigações, e para
fins de posterior pagamento, fornecemos os seguintes dados:

Maceió, 11 de outubro de 2021

_______________________________________________
Maria Wangner Lima da Silva

Sócia-Administradora
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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 outubro de 2021.
À EJE,
 
Encaminhamos proposta de preço apresentada pela

empresa Snack Saudável, no montante de R$ 5.880,00 (cinco
mil oitocentos e oitenta reais) - 0953356, para fins de aferição
de compatibilidade com o Termo de Referência - 0955085.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 13/10/2021, às 13:48, 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
0958490 e o código CRC 6E1A8326.

0006507-84.2021.6.02.8502 0958490v1
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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 outubro de 2021.
À
SEIC
 
Prezados,
 
Informamos que as

propostas 0958213 e 0953356 não contemplam, de forma
expressa, a informação de que a empresa se compromete
a atender os itens 3.9 e 3.10 do Termo de Referência
(0955085), itens fundamentais, considerando a estimativa de
celíacos presentes no evento.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Analista
Judiciário, em 13/10/2021, às 14:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0958513 e o código CRC 1E0690BE.

0006507-84.2021.6.02.8502 0958513v1

Despacho EJE 0958513         SEI 0006507-84.2021.6.02.8502 / pg. 51



E-mail - 0958575

Data de Envio: 
  13/10/2021 14:16:19

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

Para:
    julianaalmeidabydecomer@hotmail.com
    legmaceio@gmail.com

Assunto: 
  Contratação para Coffe Break (kit lanche)

Mensagem: 
  Prezados(as),

Em análise das propostas encaminhadas, a unidade demandante ressaltou que elas não contemplam, de
forma expressa, a informação de que a empresa se compromete a atender os itens 3.9 e 3.10 do Termo
de Referência (0955085), itens fundamentais, considerando a estimativa de celíacos presentes no evento.

Desta forma, solicitamos que sejam apresentadas novas propostas, corrigindo a pendência acima.

Lisiana Teixeira Cintra
SEIC - TRE/AL
82 99301 0575
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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 outubro de 2021.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação dos serviços de

fornecimento de KIT'S LANCHES (lanches individuais) e
materiais necessários ao seu consumo, contendo alimentos
prontos, embalados individualmente, em condições higiênico-
sanitárias adequadas, de fácil transporte e distribuição,
quando da realização do Primeiro Encontro de Servidores do
TRE de Alagoas, com data prevista para os dias 27 e 28 de
outubro de 2021, conforme demanda constante de Termo de
Referência - 0955085.

 
Em atendimento ao determinado por Vossa

Senhoria, despacho COMAP - 0947912, buscamos propostas
de preço junto a diversos potenciais fornecedores
(0949931, 0951240 e 0955248), além daqueles contactados
por telefone. Vários não responderam e alguns informaram
não possuir disponibilidade para atendimento da demanda,
tendo sido obtidas 2 (duas) propostas.

 
Os dois fornecedores já apresentaram propostas

para objeto semelhante, recentemente, a este Regional, nos
autos nº 0006347-13.2021.6.02.8000, porém com metade da
quantidade aqui tratada, Juliana Almeida, no montante de R$
4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) - 0942247 e Snack
Saudável, no montante de R$ 2.940,00 (dois mil novecentos e
quarenta reais) - 0942261.
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Esta unidade verificando a aparente
desproporcionalidade entre as propostas da fornecedora
Juliana Almeida que teria apresentados os mesmos valores
para quantidades bem diversas, diligenciou junto a ela para
que confirmasse os valores da segunda proposta. A
fornecedora Juliana Almeida informou que havia um erro na
proposta encaminhada e apresentou nova proposta - 0958213,
desta vez com valor de R$ 6.800,00, tendo se configurado o
seguinte panorama:

 
FORNECEDOR VALOR

SNACK SAUDÁVEL 0958213 R$ 5.880,00
JULIANA ALMEIDA 0953356 R$ 6.800,00

VALOR MÉDIO R$ 6.340,00
 
Em consulta à unidade demandante, foi informado

que a proposta apresentada não contempla, de forma
expressa, a informação de que a empresa se compromete
a atender os itens 3.9 e 3.10 do Termo de Referência
(0955085), itens fundamentais, considerando a estimativa de
celíacos presentes no evento. para que avalie a
correspondência das propostas apresentadas em relação ao
Termo de Referência e às necessidades do evento.

 
Após questionamento, 0958575, a empresa

ressaltou documentação já apresentada, 0957911, que
abrange diversas declarações, onde podemos aferir a
demonstração do compromisso de atender todas as
especificações do citado Termo de Referência.

 
Foram juntadas aos autos as seguintes consultas:
a) SICAF - 0957896;
b) Fazenda Municipal - 0957906;
c) CADIN - 0957898 ;
d) Consolidada TCU - 0957883 e
e) Declaração de inexistência de prática de

nepotismo - 0957911.
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Desta forma, evando-se em consideração a

proximidade do evento e lastreados na Resolução TRE/AL nº
18.517/2017, sugerimos, s.m.j, a contratação direta por
dispensa de licitação, nos termos do art. 24, II da Lei nº
8.666/93, da empresa Snack Saudável, inscrita no CNPJ nº
35.708.427/0001-23, no montante de R$ 5.880,00 (cinco mil
oitocentos e oitenta reais), ressaltando a necessidade de
observância do limite legal para  tais dispensas, em possíveis
futuras aquisições da Administração.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 13/10/2021, às 15:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0958713 e o código CRC F19CB9C3.

0006507-84.2021.6.02.8502 0958713v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2021.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 0958713, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 13/10/2021, às 15:42, 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
0958745 e o código CRC 51B4A2A5.

0006507-84.2021.6.02.8502 0958745v1
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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 13/10/2021, às 15:50, 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
0958762 e o código CRC D4C1DDF2.

0006507-84.2021.6.02.8502 0958762v2
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DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2021.
Reporto-me ao Despacho SEIC 0958713 para

remeter os presentes autos à SGO, com vistas à reserva de
crédito.

Solicito que, após, os autos sejam encaminhados à
Assessoria Jurídica, para análise de conformidade da
proposição de contratação direta.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/10/2021, às 22:03, 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
0959101 e o código CRC AB929955.

0006507-84.2021.6.02.8502 0959101v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  14/10/2021 16:17
        ***.465.684-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 PE 10

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339039 70276 ADM ESCJUD

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

14/10/2021 0006507-84.2021.6.02 - 5.880,00

Código Nome

35.708.427/0001-23 LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAV

Favorecido

Endereço

PROFESSOR LOUREIRO 185 PONTA GROSSA

CEP

57014-210

Município

MACEIO AL

UF Telefone

Descrição

RESERVA DE CRÉDITO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -
(LANCHES E MATERIAIS PARA CONSUMO).
PROC 0006507-84.2021.6.02.8502

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

14/10/2021 Inclusão 5.880,00

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

14/10/2021 16:11:09
Operação
Inclusão
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

Pré-empenho 10/2021; RO 709/2021.

Observação:

- Valor informado no doc. SEIC 0958713;
- Pré-empenho feito com CNPJ da potencial contratada por tratar-

se de contratação direta.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 14/10/2021, 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
0959510 e o código CRC 9B425C8E.
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DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2021.
 
Antes da análise da legalidade do presente

procedimento, convém, em face da informação contida no
Despacho EJE 0958513, e os esclarecimentos contidos no
Despacho SEIC 0958713, encaminhar os autos à unidade
demandante para ciência e pronunciamento.

 
Outrossim, a demanda em apreço carece de

explicitação quanto à necessidade da contratação, uma vez
que não fora prevista no planejamento da Administração,
tendo em vista o que dispõe o Art. 4º, IV, da Resolução TRE-
AL nº 15.787/2017.

 
Em paralelo, faço remessa dos autos à Secretaria

de Administração para, se for o caso, aprovação do Termo de
Referência (0955085).

 
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 15/10/2021, às 01:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0959834 e o código CRC 33E6560B.

0006507-84.2021.6.02.8502 0959834v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de outubro de 2021.
À AJ-DG
Assunto: Necessidade da contratação. Memorando nº

725 / 2021 - TRE-AL/PRE/EJE. Ações da Escola Judiciária Eleitoral -
EJE.

 
Prezados,
 
Em atenção ao Despacho AJ-DG 0959834, informa-se que

a contratação dos serviços em tela está diretamente relacionada à
realização do I ENCONTRO DE SERVIDORES DOS CARTÓRIOS
ELEITORAIS, que acontecerá nos dias 27 e 28 próximos.

A realização do mencionado evento encontra-se dentro
do objetivo principal desta Escola Judiciária, que deve promover
ações de capacitação e o treinamento dos magistrados e dos
servidores da Justiça Eleitoral alagoana, realizando cursos, ações e
programas com o fito de difundir o conhecimento e otimizar o uso de
recursos públicos.

O encontro é objeto de ação coordenada entre as diversas
Secretarias do Tribunal e, inclusive, a Direção-Geral e Presidência,
conforme pontuado no Memorando nº 725 / 2021 - TRE-
AL/PRE/EJE, 0932285.

Quanto à sua previsão no planejamento da
Administração, é necessário frisar que somente com o arrefecimento
da crise sanitária da COVID-19  foi possível realizar o sobredito
evento presencial. Não é demasiado relatar que no ínicio deste ano
passamos por mais um pico de casos e os riscos decorrentes de
novas variantes sempre foram uma sombra para a realização de
qualquer evento de forma presencial, o que sempre prejudicou a
previsão com maior antecedência. Não obstante, a necessidade de
resgatar as capacitações de maneira física, com o contato mais
próximo do doscente sempre existiu. E que momento mais oportuno
do que a Semana do Servidor para aproveitar a presença dos
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servidores das Zonas Eleitorais, que há mais de um ano e meio não
possuem contato com os colegas da sede e demais municípios.

Ademais, a necessária alimentação para o evento
é contratação acessória e indispensável, como ora mencionado, e
relacionada ao principal objetivo desta Escola Judiciária, que dispõe
de orçamento para ação, conforme demonstra a regular reserva
crédito para a despesa - 0959509, cuja fonte pode ser detalhada e
melhor consultada através do item "célula orçamentária", que
apresenta o Plano Interno "ADM ESCJUD", demonstrando regular a
previsão orçamentária para a despesa em comento.

Assim sendo, considerando o conteúdo do Processo
SEI! 0005925-84.2021.6.02.8502, entendo que resta claro que a
contratação é essencial à realização do evento, bem como que
encontra-se em total conformidade com o que estabelece a Resolução
TRE-AL nº 15.817/2017.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por HERMANN DE ALMEIDA MELO, Diretor da
EJE/AL, em 15/10/2021, às 12:40, 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
0960244 e o código CRC A2697DAC.

0006507-84.2021.6.02.8502 0960244v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de outubro de 2021.
Tendo por justificada a proposição, conforme

consta do item 4, abaixo transcrito, aprovo, em atenção ao
Despacho AJ-DG 0959834, o Termo de Referência
EJE 0955085, posto que apto à instrução, como de fato,
ocorreu nos presentes autos:

4. Da Justificativa:
4.1 A contratação pretendida atende ao estabelecido
na Res. TRE/AL nº 15.817/2017, que dispõe sobre a
concessão de lanches, em caráter excepcional, aos
servidores, membros e outros possíveis participantes
das sessões e eventos deste Regional, compatíveis
com os objetivos institucionais do Tribunal e por este
promovidos.
4.2 O I ENCONTRO DE SERVIDORES encontra-se no
escopo de atuação da escola Judiciária Eleitoral e
tem por objetivo a valorização e integração dos
servidores das diversas Zonas Eleitorais,
justificando-se a data em alusão ao dia do Servidor
Público (28 de outubro).

Retorne o feito à análise da AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/10/2021, 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
0960578 e o código CRC 1E2FBC1B.

0006507-84.2021.6.02.8502 0960578v1
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PROCESSO : 0006507-84.2021.6.02.8502
INTERESSADO : ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORA
ASSUNTO : CONTRATAÇÃO DIRETA. COFFEE BREAK.

 

Parecer nº 1286 / 2021 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO
 
O presente procedimento tem a ver com a pretensa

contratação dos serviços de fornecimento de kits lanches e
materiais necessários ao seu consumo, contendo alimentos
prontos para o consumo, embalados individualmente, em
condições higiênico-sanitárias adequadas, de fácil transporte
e distribuição, quando da realização do 1º Encontro de
Servidores do TRE de Alagoas, com data prevista para os dias
27 e 28 de outubro de 2021, conforme especificações
e condições estipuladas no Termo de Referência 0955085.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
A Escola Judiciária Eleitoral inaugurou os autos

para instrução da contratação para o fornecimento de
alimentação durante o Encontro de Servidores a ser
promovido por aquela unidade administrativa.

 
A justificativa apresentada para a consecução da

presente aquisição consta do Despacho EJE 0960244, da lavra
do Exmo. Sr. Diretor da EJE/AL, no qual pondera sobre o
caráter essencial da contratação à realização do Evento, bem
como no Termo de Referência 0955085 (versão final).

 
Em trâmite de instrução a Seção de Instrução da

Contratação, por meio do Despacho SEIC 0958713, após a
pesquisa de mercado informou que buscou propostas de preço
junto a diversos potenciais fornecedores
(0949931, 0951240 e 0955248), além daqueles contactados
por telefone e que vários não responderam e alguns
informaram não possuir disponibilidade para atendimento da
demanda, tendo sido obtidas 2 (duas) propostas, resultando a
pesquisa no valor médio estimado no total de R$ 6.340,00
(seis mil trezentos e quarenta reais).

 
Por fim, concluiu que "levando-se em consideração

a proximidade do evento e lastreados na Resolução TRE/AL nº
18.517/2017, sugerimos, s.m.j, a contratação direta por
dispensa de licitação, nos termos do art. 24, II da Lei nº
8.666/93, da empresa Snack Saudável, inscrita no CNPJ nº
35.708.427/0001-23, no montante de R$ 5.880,00 (cinco mil
oitocentos e oitenta reais), ressaltando a necessidade de
observância do limite legal para tais dispensas, em possíveis
futuras aquisições da Administração".

 
Foram juntadas aos autos as seguintes consultas

relativas à Empresa Snack Saudável, todas sem quaisquer
registros em desfavor da empresa:
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a) SICAF - 0957896;
b) Fazenda Municipal - 0957906;
c) CADIN - 0957898 ;
d) Consolidada TCU - 0957883 e
e) Declaração de inexistência de prática
de nepotismo - 0957911.

 
No evento SEI n º 0960578 consta a aprovação do

Termo de Referência pelo Senhor Secretário de
Administração.
 

 
Já no documento anexado no evento SEI

nº 0959509 consta a reserva de crédito no montante
suficiente para cobrir a contratação pretendida.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Registre-se que, neste Regional, o tema de

concessão de lanches a servidores membros e demais
autoridades, em casos que tais, está previsto no art. 3º, da
Res. TRE-AL nº 15.817/2017, ipsis litteris:

 
RESOLUÇÃO TRE/AL Nº 15.817
(21/06/2017)
Dispõe sobre a concessão de lanches, em
caráter excepcional, aos servidores,
membros e outros possíveis participantes
das sessões deste Regional, bem como de
eventos de capacitação promovidos pelo
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS, no exercício das suas
atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a portaria DG n. 638,
do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe
sobre o fornecimento de lanche em
eventos de capacitação;
CONSIDERANDO a Resolução TSE n.
20.262, de 1º.07.1998, que dispõe sobre a
concessão de lanches aos ministros e
servidores que, em caráter excepcional,
permaneçam após as 20 horas no
Tribunal Superior Eleitoral; e
CONSIDERANDO o entendimento do
Tribunal de Contas da União (Acórdão
1730/2010 - Plenário), que aponta para a
legalidade das despesas com o
fornecimento de lanches e congêneres em
eventos de capacitação, desde que
tenham vinculação direta e concreta com
os objetivos institucionais da entidade;
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a Secretaria deste
Tribunal Regional Eleitoral a realizar
despesas com alimentação, na forma
estabelecida por esta Resolução.
Art. 2º A alimentação será concedida aos
servidores, membros e demais
autoridades que participarem de sessões
judiciais e administrativas, quando estas
se estenderem além do horário de
funcionamento desta Corte. Parágrafo
único. O Diretor-Geral baixará ato fixando
critérios objetivos que determinem a
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critérios objetivos que determinem a
necessidade e forma de fornecimento da
alimentação. PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS
Art. 3º Poderão ser fornecidos lanches
nos intervalos de cursos, palestras,
seminários, congressos e reuniões, com
duração igual ou superior a três horas,
quando forem compatíveis com os
objetivos institucionais do Tribunal e
forem realizados pelo TRE/AL.
Parágrafo único. A Secretaria de Gestão
de Pessoas ou a Escola Judiciária
Eleitoral de Alagoas fiscalizará e
acompanhará a disponibilização dos
lanches.
Art. 4º Considera-se lanche o
fornecimento de frutas, sanduíches,
bolos, frios, café, sucos, refrigerantes e
outros similares.
Art. 5º A Secretaria de Administração
adotará as providências necessárias à
contratação de empresas, observadas
obrigatoriamente as normas que
regulamentam o processo licitatório.
Art. 6º A Coordenadoria de Controle
Interno fiscalizará o cumprimento
das disposições contidas nesta
Resolução.
Art. 7º Os casos omissos ou excepcionais
serão resolvidos pelo Presidente do
Tribunal.
Art. 8º Esta Resolução entra em vigor na
data da sua publicação.
Art. 9º Revoga-se a Resolução TRE/AL nº
15.317/2012, de 18 de julho de
2012." (Grifos nossos)
 
 

De acordo com os elementos e informações
contidos nos autos do presente procedimento
eletrônico, parece ser hipótese de aplicação do comando
previsto no Art. 24, II, da Lei de Licitações, que preconiza:

 
“Art. 24. É dispensável a licitação:
(...)
II - para outros serviços e compras de
valor até 10% (dez por cento) do limite
previsto na alínea “a”, do inciso II do
artigo anterior e para alienações, nos
casos previstos nesta Lei, desde que não
se refiram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de maior
vulto que possa ser realizada de uma só
vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648, de
27.05.98)”

 
Nesse sentido, cite-se  o Acórdão TCU n°

3.550/2008, 1ª Câmara, Rel. Min. Marcos Bemquerer Costa:  
 

"(...)  “veda-se a contratação por dispensa
de licitação fundada no art. 24, inciso II,
da Lei nº 8.666/1993 quando o somatório
dos gastos realizados ao longo do
exercício com determinada despesa
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supera o limite imposto pelo dispositivo
supradito.
(...)
(...) agrupe, em uma mesma licitação, os
objetos de futuras contratações que sejam
similares por pertencerem a uma mesma
área de atuação ou de conhecimento,
atentando para a possibilidade de
parcelamento prevista no art. 23, §§ 1º e
2º, da Lei nº 8.666/1993”
(...) abstenha-se de contratar serviços por
dispensa de licitação quando o total das
despesas anuais não se enquadrar no
limite estabelecido pelo art. 24, inciso II,
da Lei n. 8.666/1993.   No mesmo sentido:
Acórdãos n° 623/2008, Plenário,
2.726/2012, 2ª Câmara, 2.087/2012, 1ª
Câmara." 

 
4. DA TABELA DE VERIFICAÇÃO
 
Em atentimento à determinação contida

na PORTARIA PRESIDÊNCIA nº 226/2018, que
regulamentou a obrigatoriedade do uso de listas de
verificação dos procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
passamos à juntada do anexo correspondente à contratação
em apreço, conforme segue:

 
Anexo - VIII - Contratação direta com fundamento no art. 24, II da
Lei nº 8.666/1993 

Verificação Sim Não Evento/Obs.

1
Existe pedido formal da parte
interessada, devidamente
justificado?

X  
0943527
0960244

2

A justificativa apresentada é
pertinente (detecção da necessidade
e especificação do objeto,
observando a eficiência, eficácia,
efetividade das ações do órgão)?

X   

3

Há justificativa fundamentada dos
quantitativos (bens/serviços)
requisitados, tais como
demonstrativo de consumo dos
exercícios anteriores, relatórios do
almoxarifado e/ou outros dados
objetivos que demonstrem o
dimensionamento adequado da
aquisição/contratação?

X  0955085

4

A dispensa de licitação destina-se à
contratação de serviços ou compras
de até R$ 17.6000,00, que não se
refiram a parcelas de um mesmo
serviço, compra ou alienação de
maior vulto que possa ser realizada
de uma só vez?

X   

5

Existe termo de referência com
indicação do objeto de forma
precisa, suficiente e clara,
observando a vedação de
especificações que, por excessivas,
irrelevantes ou desnecessárias,
limitem ou frustrem a competição ou
sua realização?

X  0955085

6

Constam dos autos pesquisa de
mercado para obter-se noção dos
preços praticados, com a juntada da
respectiva planilha e informação da

X  0958713
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Seção de Compras?

7 O termo de referência foi aprovado
pela autoridade competente (SAD)? X  0960578

8
A proposta de preços da possível
contratada apresenta o menor preço
dentre as empresas que estariam
habilitadas para a contratação?

X  0958713

9

A descrição do objeto no projeto
básico/termo de referência está
compativel com a proposta da
possível contratada, observando,
inclusive, medidas, quantidades,
preços unitários e totais?

X  0958713

10

Tendo havido a exigência da
apresentação de documentação
complementar à proposta (atestados,
manuais, certificados, declarações,
comprovação de assistência técnica
em Maceió, etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  N/A

11 Houve a devida reserva de crédito
orçamentário? X  0959509

12 A proposta de preço encontra-se
dentro do prazo de validade? X  0953356

13
Consta o domicílio bancário,
indicado pelo credor, na proposta ou
em documento separado?

 X  

14

Consta nos autos declaração
necessária à comprovação da
observância ao que prescreve o
inciso V, do Art. 2º, da Res. CNJ nº
7/2015, com redação dada pela Res.
CNJ nº 229/2016?
“Art. 2º Constituem práticas de
nepotismo, dentre outras:
(…)
V – a contratação, em casos
excepcionais de dispensa ou
inexigibilidade de licitação, de
pessoa jurídica da qual sejam sócios
cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta,colateral ou por afinidade,
até o terceiro grau, inclusive, dos
respectivos membros ou juízes
vinculados, ou servidor investido em
cargo de direção e de
assessoramento; (Redação dada pela
Resolução nº 229, de 22.06.16)”.

X  0957911

Regularidade fiscal e trabalhista Sim Não Fls./Obs.

15

A empresa apresentou prova de
cadastro no SICAF ou certidões em
separado. com os seus dados
relativos à regularidade fiscal
válidos?

X  0957896

FGTS X   

INSS X   

Receita Federal X   

16 Constam nos autos Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas? X   

17 Consta consulta ao CADIN? X  0957898

18

Na consulta ao SICAF verifica-se
registro de sanção à empresa
contratada, cujos efeitos a torne
proibida de celebrar contrato
administrativo e alcancem a
Administração contratante?

 X 0957896
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19

Consta nos autos a consulta acerca
da 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  0957883

 
5. CONCLUSÃO
 
Dessa forma, diante da situação de dispensa

verificada, considerando a iminência do evento citado, esta
Assessoria Jurídica opina pela possibilidade da
contratação  da Empresa LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO
DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA. (Snack Saudável),
CNPJ. 70.002.712/0001-25, para o fornecimento de kits
lanches e materiais necessários ao seu consumo, contendo
alimentos prontos para o consumo, embalados
individualmente, em condições higiênico-sanitárias
adequadas, de fácil transporte e distribuição, quando da
realização do 1º Encontro de Servidores do TRE/AL, com data
prevista para os dias 27 e 28 de outubro de 2021, conforme
especificações e condições estipuladas no Termo de
Referência 0955085 e proposta comercial 0953356,  tudo nos
termos do art. 24, II, da Lei nº 8.666/93.

 
Outrossim, registro que nos autos do Processo SEI

nº 0006347-13.2021.6.02.8000, fora instruída contratação de
igual categoria, executada no valor de R$ 2.940,00 (dois mil
novecentos e quarenta reais), devendo assim,  a
Administração observar  que as  despesas decorrentes de
contratações da mesma natureza, no decorrer do presente
exercício, não deverão ultrapassar o limite de R$ 17.600,00
(dezessete mil e seiscentos reais) estabelecido para a
modalidade de dispensa de licitação, prevista no art. 24,
inciso II, da Lei 8.666/93, de forma a prevenir e evitar o
fracionamento de despesa.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.
 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 19/10/2021, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0961871 e o código CRC 222EBE50.

0006507-84.2021.6.02.8502 0961871v9
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CONCLUSÃO

Maceió, 19 de outubro de 2021.
 
Senhor Presidente,
 
Cuidam os autos eletrônicos sobre procedimento de

pretensa contratação, por inexigibilidade de licitação, com a
Empresa LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS
SAUDÁVEIS LTDA. (Snack Saudável), inscrita no CNPJ sob o nº
70.002.712/0001-25, com vistas ao fornecimento de kits lanches e
materiais necessários ao seu consumo, contendo alimentos prontos
para o consumo, embalados individualmente, em condições higiênico-
sanitárias adequadas, de fácil transporte e distribuição, quando da
realização do 1º Encontro de Servidores do TRE/AL, com data
prevista para os dias 27 e 28 de outubro de 2021, no montante de
R$ 5.880,00 (cinco mil oitocentos e oitenta reais).

 
Nesta senda, considerando o Parecer AJ-DG nº

1286/2021 (0961871), da lavra da Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, cuja ilação é pela legalidade do procedimento em
tela, RECONHEÇO, diante da situação de dispensa verificada, com
fulcro no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, a inexigibilidade de licitação
nos presentes autos eletrônicos, ao tempo em que sugiro a
autorização da contratação direta ora indicada, conforme
especificações e condições estipuladas no Termo de Referência
(0955085) e Proposta Comercial (0953356).

 
Outrossim, a AJ-DG registra, de forma a prevenir e evitar

o fracionamento de despesa, que nos autos do Processo SEI
nº 0006347-13.2021.6.02.8000, fora instruída contratação de igual
categoria, executada no valor de R$ 2.940,00 (dois mil novecentos e
quarenta reais), devendo assim, a Administração observar que as
despesas decorrentes de contratações da mesma natureza, no
decorrer do presente exercício, não deverão ultrapassar o limite de
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R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) estabelecido para a
modalidade de dispensa de licitação, prevista no art. 24, inciso II, da
Lei 8.666/93.

 
Posto isso, faço os presentes autos conclusos ao

Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente para análise e
competente deliberação, em atendimento ao disposto no art. 26 da
Lei nº 8.666/93.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 19/10/2021, às 17:14, 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
0962049 e o código CRC FE834D6B.

0006507-84.2021.6.02.8502 0962049v1
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PROCESSO : 0006507-84.2021.6.02.8502
INTERESSADO : Escola Judiciária Eleitoral
ASSUNTO : Inexibilidade de Licitação - Lanche.

 

Decisão nº 2466 / 2021 - TRE-AL/PRE/GPRES

Trata-se de Conclusão GDG 0962049, trazendo os autos
eletrônicos sobre procedimento de pretensa contratação, por
inexigibilidade de licitação, com a Empresa LIMA E GONÇALVES
COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA. (Snack Saudável),
inscrita no CNPJ sob o nº 70.002.712/0001-25, com vistas ao
fornecimento de kits lanches e materiais necessários ao seu
consumo, contendo alimentos prontos para o consumo, embalados
individualmente, em condições higiênico-sanitárias adequadas, de
fácil transporte e distribuição, quando da realização do 1º Encontro
de Servidores do TRE/AL, com data prevista para os dias 27 e 28
de outubro de 2021, no montante de R$ 5.880,00 (cinco mil
oitocentos e oitenta reais).

 
Nesta senda, considerando o Parecer AJ-DG nº

1286/2021 (0961871), da lavra da Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, cuja ilação é pela legalidade do procedimento em
tela, RECONHEÇO, diante da situação de dispensa verificada, com
fulcro no art. 24, II, da Lei nº 8.666/93, a inexigibilidade de licitação
nos presentes autos eletrônicos que.

RATIFICO e AUTORIZO a contratação direta ora
indicada, conforme especificações e condições estipuladas no Termo
de Referência (0955085) e Proposta Comercial (0953356).

 
Des. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
19/10/2021, às 18:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0962173 e o código CRC 45AC5329.

0006507-84.2021.6.02.8502 0962173v2
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DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2021.
Ao
GSAD
 
Considerando a autorização constante na Decisão

2466, 0962173.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 20/10/2021, às 19:11, 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
0962929 e o código CRC 195E4EA1.

0006507-84.2021.6.02.8502 0962929v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2021.
À COFIN.
 
Senhor Coordenador,
 
Remeto os presentes autos em atenção a Decisão

2466 (doc. 0962173), para a emissão da respectiva nota de
empenho.

 
Atenciosamente. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/10/2021, às 19:43, 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
0962941 e o código CRC C92B140B.

0006507-84.2021.6.02.8502 0962941v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de outubro de 2021.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (0962941).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 20/10/2021, às 19:51, 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
0962946 e o código CRC 8C938B8E.

0006507-84.2021.6.02.8502 0962946v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

- NE 392 E RO 736-2021
- PE 10 E RO 735-2021 (ANULAÇÃO PARA EMISSÃO DE NE),

Observação:

- ATENÇÃO: O CNPJ CORRETO DA EMPRESA É CNPJ nº
35.708.427/0001-23, conforme início do parecer doc. 0961871 e declaração
SICAF 0957896. Ao final, no mesmo parecer, o CNPJ foi trocado e continuou
equivocado na conclusão e decisão seguintes. Sugere-se aditar a decisão 2466-
2021 para informar o nr. correto.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 21/10/2021, às 15:57, 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
0963270 e o código CRC 2D1F1C15.

SIAFI - Documento de Conformidade SGO 0963270         SEI 0006507-84.2021.6.02.8502 / pg. 77



Certificado de Regularidade

do FGTS - CRF

Inscrição: 35.708.427/0001-23

Razão
Social:

LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS S

Endereço: AVENIDA PROFESSOR LOUREIRO 185 / PONTA GROSSA / MACEIO / AL /
57014-210

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:09/10/2021 a 07/11/2021

Certificação Número: 2021100902044788349360

Informação obtida em 21/10/2021 14:06:11

A  utilização  deste  Certificado  para  os  fins  previstos  em  Lei  esta
condicionada  a  verificação  de  autenticidade  no  site  da  Caixa:
www.caixa.gov.br

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf

1 of 1 21/10/2021 14:06
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DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2021.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (0963270),

registro minha assinatura no empenho 2021NE392, remetendo para
igual procedimento  e posterior juntada aos autos.

Registro, ainda, a observação efetuada pela SGO através
do  evento (0963270), em que pese, entender particularmente que
trata-se de erro material sem nenhuma repercussão jurídica.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 21/10/2021, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0963506 e o código CRC 336D2E1C.

0006507-84.2021.6.02.8502 0963506v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  21/10/2021 16:43
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 392

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339039 70276 ADM ESCJUD

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

21/10/2021 Ordinário 0006507-84.2021.6.02 - 5.880,00

35.708.427/0001-23 LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAV

2021NECT CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - (LANCHES E MATERIAIS
PARA CONSUMO).

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

11 DISPENSA DE LICITACAO

24 - II -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

PROFESSOR LOUREIRO 185 PONTA GROSSA

CEP

57014-210

Município

MACEIO AL

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

21/10/2021 16:43:17
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  21/10/2021 16:43
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 5.880,00

Total da Lista

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

001 5.880,00SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - ( COM LANCHES
E MATERIAIS PARA CONSUMO). DECISÃO PRESIDÊNCIA 2466-
2021. CONDIÇÕES, SANÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, TUDO, DE
ACORDO COM O PROC 0006507-84.2021.6.02. TERMO DE
REFERÊNCIA DOC. 0955085 .

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

21/10/2021 Inclusão 1,00000 5.880,0000 5.880,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

21/10/2021 16:43:17

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

21/10/2021 16:15:31

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

21/10/2021 16:43:17
Operação
Alteração
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 21 de outubro de 2021.
À SEIC, para remessa da nota de empenho à

contratada e publicação no portal da transparência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/10/2021, às 16:46, 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
0963566 e o código CRC F31E88E8.

0006507-84.2021.6.02.8502 0963566v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas nas abas
"Solicitações de Contratação" e "Dispensas e Inexigibilidades",
informações estas coletadas nestes autos e atualizadas até a data de
hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 21/10/2021, às 17:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0963667 e o código CRC 2F1CD7E3.

0006507-84.2021.6.02.8502 0963667v1
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E-mail - 0964152

Data de Envio: 
  22/10/2021 10:54:17

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

Para:
    legmaceio@gmail.com

Assunto: 
  Contratação para Coffe Break (kit lanche)

Mensagem: 
  Prezados(as),

Encaminhamos nota de empenho nº 392/2021, no montante de R$ 5.880,00, relacionado ao serviço de
contratação dos serviços de fornecimento de KIT'S LANCHES, conforme proposta anexa.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
SEIC - TRE/AL 

Anexos:
    Nota_0963565_NE_070011_2021NE000392_v002_35708427000123_20211021164328.pdf
    Proposta_0953356_PROPOSTA_TRE_LANCHE__2_.pdf
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De: Lima e Gonçalves <legmaceio@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 22/10/2021 03:02 PM
Assunto: [seic] Contratação para Coffe Break (kit lanche)

Prezados,

Acuso recebimento.
A fim de programar a produção e envio, solicito a data, horário e local
de entrega. 
Atenciosamente,

MARIA WANGNER LIMA DA SILVA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
ZAP (82)99400-5668

Em sex., 22 de out. de 2021 às 10:54, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE
CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezados(as),

Encaminhamos nota de empenho nº 392/2021, no montante de R$ 5.880,00,
relacionado ao serviço de contratação dos serviços de fornecimento de
KIT'S LANCHES, conforme proposta anexa.

Atenciosamente,

Lisiana Teixeira Cintra
SEIC - TRE/AL

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=PSR1HDN752...

1 of 1 25/10/2021 12:52
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de outubro de 2021.
À EJE
 
Seguem os autos,  após confirmação do recebimento da

nota de empenho pela contratada 0964772, para demais atos de
gestão.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 25/10/2021, às 13:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0964776 e o código CRC 8F2DFAB8.

0006507-84.2021.6.02.8502 0964776v1
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E-mail - 0964928

Data de Envio: 
  25/10/2021 14:51:58

De: 
  TRE-AL/ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS <eje@tre-al.jus.br>

Para:
    legmaceio@gmail.com
    eje@tre-al.jus.br

Assunto: 
  TERMO DE REFERÊNCIA - 0955085

Mensagem: 
  Segue TR 0955085.

Cordialmente.

Anexos:
    Termo_de_Referencia_0955085.html
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 403 - RO 756 - NOVO EMPENHO EM CAPACITAÇÃO.
 
RO 757 - ANULAÇÃO DA NE 392 (PLANO 1).

Observação:

Fazer ajuste interno no momento da liquidação.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 25/10/2021, às 17:36, 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
0965074 e o código CRC 9B624C31.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 25 de outubro de 2021.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (0965074),

registro minha assinatura nos empenhos 2021NE403 e 2021NE392,
remetendo para igual procedimento  e posterior juntada aos autos.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 25/10/2021, às 18:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0965195 e o código CRC 004F9EA6.

0006507-84.2021.6.02.8502 0965195v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  26/10/2021 14:29
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 403

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167673 0100000000 339039 70276 AL CAPEJE

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

25/10/2021 Ordinário 0006507-84.2021 - 5.880,00

35.708.427/0001-23 LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAV

2021NECT. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - (LANCHES E MATERIAIS
PARA CONSUMO).

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

11 DISPENSA DE LICITACAO

24 - II -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

PROFESSOR LOUREIRO 185 PONTA GROSSA

CEP

57014-210

Município

MACEIO AL

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

26/10/2021 14:29:24
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  26/10/2021 14:29
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 5.880,00

Total da Lista

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

001 5.880,00SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - ( COM LANCHES
E MATERIAIS PARA CONSUMO). DECISÃO PRESIDÊNCIA 2466-
2021. CONDIÇÕES, SANÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, TUDO, DE
ACORDO COM O PROC 0006507-84.2021.6.02. TERMO DE
REFERÊNCIA DOC. 0955085 .

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

25/10/2021 Inclusão 1,00000 5.880,0000 5.880,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

26/10/2021 14:29:24

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

25/10/2021 18:24:39

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

26/10/2021 14:29:24
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  26/10/2021 14:30
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 392

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339039 70276 ADM ESCJUD

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

21/10/2021 Ordinário 0006507-84.2021.6.02 - 0,00

35.708.427/0001-23 LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAV

2021NECT CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - (LANCHES E MATERIAIS
PARA CONSUMO).

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

11 DISPENSA DE LICITACAO

24 - II -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

PROFESSOR LOUREIRO 185 PONTA GROSSA

CEP

57014-210

Município

MACEIO AL

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2007
Versão Data/Hora

26/10/2021 14:30:44
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  26/10/2021 14:30
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 0,00

Total da Lista

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

001 0,00SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - ( COM LANCHES
E MATERIAIS PARA CONSUMO). DECISÃO PRESIDÊNCIA 2466-
2021. CONDIÇÕES, SANÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, TUDO, DE
ACORDO COM O PROC 0006507-84.2021.6.02. TERMO DE
REFERÊNCIA DOC. 0955085 .

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

21/10/2021 Inclusão 1,00000 5.880,0000 5.880,00

25/10/2021 Anulação 1,00000 5.880,0000 5.880,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

26/10/2021 14:30:44

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

25/10/2021 18:24:10

Assinaturas

2  de      2007
Versão Data/Hora

26/10/2021 14:30:44
Operação
Alteração
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 26 de outubro de 2021.
Sigam os autos à SEIC e à EJE, para ciência, e

demais medidas cabíveis, considerando o ajuste orçamentário
retratado nos documentos 0965667 e 0965671, no que
respeita à anulação da Nota de Empenho 392/2021 e emissão
da Nota de Empenho 403/2021.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/10/2021, às 15:58, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0965673 e o código CRC 2FD8646C.

0006507-84.2021.6.02.8502 0965673v1
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04/11/2021 17:22 https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=A3BVMCE8S3JSR&View=Message&Print=Yes&Number=41158&Folde…

https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=A3BVMCE8S3JSR&View=Message&Print=Yes&Number=41158&FolderID=0 1/1

De: Snack Saudavel Maceio <snacksaudavelmaceio@gmail.com>
Para: "eje List Member" <eje@tre-al.jus.br>
Data: 03/11/2021 06:55 PM
Assunto: [eje] PROCESSO PARA PAGAMENTO - TRE LANCHES

Prezados,

Encaminho em anexo a nota fiscal Nº 660, para pagamento.

Por gentileza, acusar recebimento. 

Atenciosamente,

-- 
Maria Wangner Lima da Silva
Sócia-Administradora
(82)99400-5668

Anexados:

Arquivo: NF_660_PROCESSO
PAGAMENTO.pdf

Tamanho:
936k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

E-mail Encaminha NF (0968922)         SEI 0006507-84.2021.6.02.8502 / pg. 95

https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=A3BVMCE8S3JSR&View=Attachment&Number=41158&FolderID=0&Part=2&Filename=NF_660_PROCESSO%20PAGAMENTO.pdf


Recebemos de LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. 
Emissão: 03/11/2021  Dest/Reme: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  Valor Total: 5.880,00

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDORDATA DO RECEBIMENTO

NF-e
Nº 000.000.660

Série 001

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

CHAVE DE ACESSO

2721 1135 7084 2700 0123 5500 1000 0006 6011 4975 1749

DANFELIMA E GONCALVES COMERCIO DE
ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

AVENIDA PROFESSOR LOUREIRO, 185 - PONTA GROSSA -
MACEIO - AL - CEP: 57014-210

 Fone: (82)99400-5668
legmaceio@gmail.com

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

Nº 000.000.660
Série 001
Folha 1/1

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

327210017447338 03/11/2021 18:52:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL

243295286
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF

35.708.427/0001-23

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
DATA DA EMISSÃO

03/11/2021
DATA DA SAÍDA

03/11/2021
HORA DA SAÍDA

18:45:30

CNPJ / CPF

06.015.041/0001-38
CEP

57051-090
BAIRRO / DISTRITO

Farol
ENDEREÇO

Avenida Aristeu de Andrade, 377  
MUNICÍPIO

MACEIO
UF

AL
TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00
VALOR DO ICMS

0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00
VALOR DO ICMS SUBST.

0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

5.880,00
VALOR DO IPI

0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00
DESCONTO

0,00
VALOR DO SEGURO

0,00
VALOR DO FRETE

0,00
VALOR TOTAL DA NOTA

5.880,00

V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT/AL)

246,96 (4,20 %)

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
CNPJ / CPFUFPLACA DO VEÍCULOCÓDIGO ANTTFRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE
NOME / RAZÃO SOCIAL

UF INSCRIÇÃO ESTADUALMUNICÍPIOENDEREÇO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO
PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM/SH CSOSN CFOP UNID. QTDE.
VALOR

UNITÁRIO
VALOR

DESCONTO
VALOR

LÍQUIDO
BASE DE 

CÁLC. ICMS
VALOR
ICMS

VALOR
IPI ICMS IPI

ALÍQ. %

00101 KIT LANCHE ( composto de salgados, bolos, doces e bebidas) 21069090 0103 5103 UN 240 24,50 0,00 5.880,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVADO AO FISCOINFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. NE 392/2021.  PROCESSO Nº
0006507-84.2021.6.02 PTRES: 167674.  NATUREZA DA DESPESA: 339039 UGR: 70276 PLANO INTERNO: ADM ESCJUD. MODALIDADE
DE LICITACAO:DISPENSA. DECISÃO PRESIDÊNCIA 2466-2021. CONDIÇÕES, SANÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, TUDO, DE ACORDO COM
O PROC 0006507-84.2021.6.02. TERMO DE REFERÊNCIA DOC. 0955085 . DADOS BANCARIOS: BANCO INTER (077) AGENCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 4609618-3 LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA.
Tributos Aproximados  - Nacional: R$ 246,96 (4,20%) - Fonte: IBPT/AL

DADOS ADICIONAIS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/11/2021 18:52:23 Emitido por Free NFe - www.freenfe.com.br
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  21/10/2021 16:43
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2021 NE 392

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167674 0100000000 339039 70276 ADM ESCJUD

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

21/10/2021 Ordinário 0006507-84.2021.6.02 - 5.880,00

35.708.427/0001-23 LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAV

2021NECT CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - (LANCHES E MATERIAIS
PARA CONSUMO).

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

11 DISPENSA DE LICITACAO

24 - II -

Alínea

LEI 8.666 / 1993

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

PROFESSOR LOUREIRO 185 PONTA GROSSA

CEP

57014-210

Município

MACEIO AL

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

21/10/2021 16:43:17
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  21/10/2021 16:43
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 5.880,00

Total da Lista

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

001 5.880,00SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - ( COM LANCHES
E MATERIAIS PARA CONSUMO). DECISÃO PRESIDÊNCIA 2466-
2021. CONDIÇÕES, SANÇÕES, ESPECIFICAÇÕES, TUDO, DE
ACORDO COM O PROC 0006507-84.2021.6.02. TERMO DE
REFERÊNCIA DOC. 0955085 .

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

21/10/2021 Inclusão 1,00000 5.880,0000 5.880,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

21/10/2021 16:43:17

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

21/10/2021 16:15:31

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

21/10/2021 16:43:17
Operação
Alteração
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N° Via 1

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MERCANTIS
NÚMERO DA CERTIDÃO: 0141258/21-72

Inscrição        
0901461974                                                                     
Contribuinte
LIMA E GONCALVES COMERCIO DE 
ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

CPF/CNPJ
35.708.427/0001-23

Situação Cadastral
Ativa

Endereço
AVENIDA PROF.LOUREIRO, 185  , BAIRRO PONTA GROSSA, MACEIO/AL - CEP: 57.014-
210

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de 
Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal 
de inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas, com referência ao 
presente instrumento, que em relação ao Contribuinte Econômico acima identificado 
inexiste débito impeditivo a expedição desta certidão.

MACEIÓ (MCZ), 04 de Outubro de 2021

Válida até: 02/01/2022

Código de autenticidade: 0B1B1DC207CEDB82
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de 
Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/.

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA (MATRIZ
E FILIAIS)
CNPJ: 35.708.427/0001-23
Certidão nº: 42970470/2021
Expedição: 25/10/2021, às 13:28:18
Validade: 22/04/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 35.708.427/0001-23,
NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos não existir, até a presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de
natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Emitida às 08:10:50 do dia 25/10/2021

Código de controle da certidão: 798B-D5AF-6A69-40B7

Certidão fornecida para o CNPJ: 35.708.427/0001-23

Válida até 24/12/2021

Certidão emitida nos termos do art. 78 da Lei nº 6.771/06 e do art. 255 do Decreto nº 25.370/13.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Nome/Contribuinte:

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Executiva da Receita
Estadual na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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Consulta Optantes

Data da consulta: 09/09/2021 17:07:41

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 35.708.427/0001-23
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 04/12/2019 
Situação no SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

 Mais informações

Voltar (/consultaoptantes)  Gerar PDF



+

Busca

 Início  Voltar

09/09/2021 17:08
Página 1 de 2
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Política de Privacidade e Condições de Uso

09/09/2021 17:08
Página 2 de 2
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LIMA   E   GONÇALVES   COMERCIO   DE   ALIMENTOS   SAUDAVEIS   LTDA.   
Endereço:   Av.   Professor   Loureiro,   185   -     Ponta   Grossa.   
Cep:    57.014.210    -    Maceió   Alagoas   
CNPJ:   35.708.427/0001-23   
Contatos:    legmaceio@gmail.com    Zap:   (82)   99400-5668   
  

    
  

  

DECLARAÇÃO   DE   OPTANTE   DO   SIMPLES   NACIONAL   
    

A  sociedade  empresária  Lima  e  Gonçalves  Comércio  de  Alimentos  Saudáveis  Ltda  inscrita  no               
CNPJ/MF  sob  o  n.o  35.708.4271/0001-23,  corn  sede  na  Avenida  Professor  Loureiro,  n.o  185,  Ponta                
Grossa,  Maceió/Al,  CEP:  57.014-210,  DECLARA  para  fins  de  não  incidência  na  fonte  do  imposto  de                 
Renda  das  Pessoas  Jurídicas  (IRPJ),  da  Contribuição  Social  sobre  *  Lucro  Líquido  (CSLL),  da                
Contribuição  para  o  Financiamento  da  Seguridade  Social  (COFINS)  e  da  Contribuição  para  o  PIS                
PASEP,  que  é  regularmente  inscrita  no  Regime  Especial  Unificado  de  Arrecadação  de  Tributos  e                
Contribuições  devidos  pelas  Microempresas  e  Empresas  de  Pequeno  Porte  (Simples  Nacional),  de              
que   trata   o   art.   12   da   Lei   Complementar   n.o   123,   de   14   de   dezernbro   de   2CI06.     

Para   esse   efeito,   a   declarante   informa   que:     

I   -   preenche   os   seguintes   requisitos:     

a)  conserva  em  boa  ordem,  pelo  prazo  de  5  (cinco)  anos,  contado  da  data  da  emissão,  os                  
documentos  que  comprovam  a  origem  de  suas  receitas  e  a  eFetivação  de  suas  despesas,  bem                 
como  a  realização  de  quaisquer  outros  atos  ou  operações  que  venham  a  modificar  sua  situação                 
patrimonial;   e     

b)  cumpre  as  obrigações  acessórias  a  que  está  sujeita,  em  conformidade  com  a  legislação                
pertinente;     

ll  -  o  signatário  é  representante  legal  desta  empresa,  assumindo  o  compromisso  de  informar  à                 
Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  e  à  pessoa  jurídica  pagadora,  imediatamente,  eventual               
desenquadramento  da  presente  situação  e  está  ciente  de  que  a  falsidade  na  prestação  dessas                
informaçÕes  o  sujeitará,  com  as  demais  pessoas  que  para  ela  concorrem,  às  penalidades  previstas                
na  legislação  criminal  e  tributária,  relativas  à  falsidade  ideológica  (ad.  2ü9  do  Decreto-Lei  n"  2.848,                 
de  7  de  dezembro  de  1940  -  Código  Penal)  e  ao  crime  contra  a  ordem  tributária  (art"  1o  da  Lei  no                       
8.137,   de   27   de   dezembro   de   1990),  	 	

  
Maceió,   09   de   setembro   de   2021   

  

  
_______________________________________________   

Maria   Wangner   Lima   da   Silva   
Sócia-Administradora   
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Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 35.708.427/0001-23
Razão Social: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS S
Endereço: AVENIDA PROFESSOR LOUREIRO 185 / PONTA GROSSA / MACEIO / AL / 57014-210

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:09/10/2021 a 07/11/2021 

Certificação Número: 2021100902044788349360

Informação obtida em 25/10/2021 13:21:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
CNPJ: 35.708.427/0001-23 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:13:30 do dia 28/08/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/02/2022.
Código de controle da certidão: 3650.9FD5.26E0.CFEF
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nota Fiscal Nº 660-LIMA E GONCALVES COMERCIO (0968925)         SEI 0006507-84.2021.6.02.8502 / pg. 106



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

 

NOTA DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO - NLP

RECEBIMENTO DEFINITIVO - GESTÃO

 

Em cumprimento ao disposto na Instrução Normativa TRE/AL  nº 7, de 4 de julho de
2021.

 

1. Contrato nº                                                                                              

1.1 Vigência do Contrato

 

2. Nota de Empenho (NE):     2021NE000403 - 0965667

2.1 Saldo da NE após Liquidação:

2021NE000403    R$ 0,00  0965667

      

3. Contratado(a)             LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAV    
                                                                     

3.1 CPF/CNPJ:               35.708.427/0001-23

 

4. Valor Bruto a Pagar (R$):

R$ 5.880,00 (cinco mil oitocentos e oitenta reais)

 

5. Os documento anexados ao processo específico apresentam-se dentro
das formalidades legais e estão compatíveis com a natureza da despesa
realizada?

Sim.

Nota Fiscal 660 - 0968925 - pág. 1
Certidão Fazenda Estadual -0968925- pág. 6
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Certidão Fazenda Municipal - 0968925 - pág. 4
Certidão Receita Federal - 0968925- pág. 11
Consulta Optante do Simples Nacional - 0968925 -pág. 7
Declaração de Optante do Simples Nacional -0968925- pág. 9
Certificado de Regularidade do FGTS -CRF -0968925- pág. 10
Certidão Trabalhista - 0968925 - pág. 5
Portaria de designação da gestão - não consta
Notas de empenho: 0965667

6. Observações:

7. ATESTO CONJUGADO (Quando o servidor responsável pelo atesto do
objeto contratado for o próprio gestor ou para fins de recebimento
definitivo).

 

 

Objeto do atesto: Prestação de serviços DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO -
(LANCHES E MATERIAIS PARA CONSUMO).

 

Declaração: Declara-se que os serviços foram satisfatoriamente executados e que os
resultados pretendidos pela Administração foram alcançados.

 

Observações: 

 

Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico
Judiciário, em 04/11/2021, às 19:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Analista
Judiciário, em 04/11/2021, às 19:36, 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
0968931 e o código CRC C98E2125.

0006507-84.2021.6.02.8502 0968931v5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - NOTA DE SISTEMA

  __ SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  05/11/21  10:50     NS                               USUARIO : LENILDA        
  DATA EMISSAO      : 05Nov21   VALORIZACAO : 05Nov21  NUMERO  :
2021NS003824   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 35708427/0001-23 - LIMA E GONCALVES COMERCIO DE
ALIMENTOS
  TITULO DE CREDITO : 2021NP000842            DATA VENCIMENTO  : 10Nov21        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NR. 660, REFERENTE AO FORNECIMENTO/ENTREGA
DE KITS LANCHES
  (LANCHES INDIVIDUAIS) E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO SEU CONSUMO, QUANDO
DA REALIZAÇÃO
  DO PRIMEIRO ENCONTRO DE SERVIDORES DO TRE/AL, REALIZADO NOS DIAS 27 E
28 DE OUTUBRO
  PROCEDIMENTO SEI 0006507-84.2021.6.02.8000.                  
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                              
                                                                         
                                                                  
                                                                                
                                                                                
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 521214 2021NE000403                   213110400 33903941                   
                                                                        5.880,00
  02 401002 2021NE000403                             33903941                   
                                                                        5.880,00
  03 511005 2021NE000403                   332311200 33903941                   
                                                                        5.880,00
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  LANCADO POR : 28730798434 -  LENILDA           UG : 070011   05Nov21   10:47  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA
PF12=RETORNA                   
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por LENILDA DA PAZ BARROS, Técnico
Judiciário, em 05/11/2021, às 10:56, 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
0969368 e o código CRC C6615680.

0006507-84.2021.6.02.8502 0969368v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 05 de novembro de 2021.

 

À SCON, após as devidas conferências e registros, conforme 2021NS003824
(0969368) e papel de trabalho abaixo, para a devida conformidade.   

Á SGF para as demais providências de sua competência.

 

Atenciosamente,

 

CHECK LIST
SERVIÇOS DE TERCEIROS - GENÉRICOS– PF E PJ

 

Contratado: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS
SAUDAVEIS LTDA  CNP/CPF: 35.708.427/0001-23

Procedimento Administrativo:0006507-
84.2021.6.02.8000   

Objeto:Prestação de Serviços de fornecimento/Entrega
de Kits (lanches indivuduais) e materiais necessários ao seu
consumo, quando da realização do 1º  Encontro de Servidores
do TRE/AL, nos dias 27 de 28/10..Decisão da Presidência nº
2466 (0962173)

Nota Fiscal nº 660 (0968925)

Nota de Liquidação e Pagamento-NLP EJE (0968931)

Valor:R$5.880,00 (cinco mil oitocentos e oitenta reais)

Dados Bancários: BANCO INTER (077) AGENCIA: 0001 CONTA
CORRENTE: 4609618-3

 Competência:OUTUBRO/2021

 

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA e dados de registros
orçamentários e contábeis
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 Sim Não Obs:

1 Existe nota de empenho para cobertura da
despesa:   x  

Se sim, qual? 2021NE000333

Subitem:41-Fornecimento de
Alimentação

2 Houve instrumento de contrato registrado
a ser indicado na liquidação?     x

Se sim indicar a conta:
812310201, c/c CNPJ/CPF ou
IC:________

3 Em qual VPD deve ser classificada a
despesa? - -

Indicar VPD: 332311200 (PJ)

Ou VPD 33221xx.yy (PF)

4 É despesa antecipada?   Se sim, preencher o quadro
III.

5
Foi juntada a nota fiscal, DLP, RPA, ou
documento equivalente regular e válido pela
gestão/unidade gestora?

  x  NF nº 660-Evento:0968925

6 Os serviços foram atestados pela
gestão/fiscalização?   x  Evento:0968931

7 Há indicação de glosa cautelar pelo
gestor/fiscal?     x Se sim, de quanto?

8 Houve exigência de garantia contratual     x  

9 Se sim, foi apresentada pela empresa e
registrada pela SCON?     x  

10Os serviços objeto da liquidação se referem
a obras ou serviços de engenharia?   Se sim, preencher quadro

IV.

11
Os serviços objeto da liquidação se referem
a serviços de emissão de passagens
aéreas?

  Se sim, preencher quadro V

II – Regularidade Fiscal e Trabalhista Sim Não  

1
Foi juntada e comprovada a regularidade
fiscal da contratada pela utilização do SICAF
ou retiradas nos sites dos órgãos
fiscalizadores pela gestão/unidade gestora?

   x  Evento:0968925
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III Registro de Despesas Antecipadas    

1 Qual conta do Ativo deve ser registrada a
despesa    

2 Qual o prazo de duração do serviço e mês
do início e fim?    

3 Qual valor deve ser apropriado por mês    

4 O cronograma de apropriação é igual ao
Centro de Custos?   (copiar telas do siafiweb após

registro)

IV    Serviços e obras de engenharia    

1
O Boletim de Medição, confrontado com os
cronogramas físico-financeiro, cumpriu os
quantitativos e valores previsto para a
presente medição?

   

V Serviços de emissão de passagens
aéreas    

1
Houve a juntada da pesquisa de preços
para o trecho escolhido no momento da
emissão?

   

2

Os valores das passagens emitidos
consideraram a pesquisa de preços ou
houve comprovação de que são preços
compatíveis para o horário do vôo
escolhido, por trecho?

   

3
Houve comprovação de trecho voado pela
juntada de cartão de embarque ou
declaração emitida pela empresa contratada
ou companhia aérea?

   

VI
 

Diligências ou orientações junto
à gestão/unidade gestora

   

1
 

Há diligências prévias ao pagamento que
devem ser resolvidas junto à gestão?

   

Se sim, descrever aqui
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2  

 

   

3

Se houve orientações, descrever aqui

 

 

   

     

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 05/11/2021, às 13:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0969370 e o código CRC 3764005B.

0006507-84.2021.6.02.8502 0969370v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2021NS003824

Observação:

À Seção de Gestão Financeira,
Após conformidade da NS supramencionada, remeto os

autos para continuidade do feito, inclusive quanto às verificações
normativas e contratuais porventura existentes no que se refere ao
pagamento.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR, Técnico
Judiciário, em 08/11/2021, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0970239 e o código CRC 82116C28.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 

Certifico, para os devidos fins, que foram publicadas, no
Portal da Transparência, as informações contidas nas abas
"Solicitações de Contratação" e "Dispensas e Inexigibilidades",
informações estas coletadas nestes autos e atualizadas até a data de
hoje.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 08/11/2021, às 15:18, 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
0970418 e o código CRC 24A34C51.

0006507-84.2021.6.02.8502 0970418v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

NOTA DE VERIFICAÇÃO PARA PAGAMENTO

 

Procedimento de análise para pagamento da Seção de Gestão Financeira -
SGF/COFIN/SAD:

 

1. A documentação apresentado está regular?

Sim, conforme NLP EJE e despacho SPPAC.

 

2. O objeto e o valor do documento fiscal ou equivalente estão de acordo com o
contrato e/ou nota de empenho?

Sim, conforme NLP EJE e despacho SPPAC.

 

3. Os documentos que comprovam a regularidade do fornecedor ou prestador de
serviços junto à Fazenda Nacional, ao FGTS e TST estão atualizados?

Sim

 

4. Observações:

 

 

Documento assinado eletronicamente por ROGÉRIO ROCHA DA SILVA, Técnico
Judiciário, em 08/11/2021, às 18:13, 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
0970636 e o código CRC E8984F12.

0006507-84.2021.6.02.8502 0970636v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - DOCUMENTOS FINANCEIROS

  SIAFI2021-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  09/11/21  16:27     NS                               USUARIO : ROGERIO_ROCHA  
  DATA EMISSAO      : 09Nov21   VALORIZACAO : 09Nov21  NUMERO  :
2021NS003889   
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 35708427/0001-23 - LIMA E GONCALVES COMERCIO DE
ALIMENTOS
  TITULO DE CREDITO : 2021NP000842            DATA VENCIMENTO  : 10Nov21        
                                                                               
  OBSERVACAO                                                                    
  DOCUMENTO EMITIDO PELO SIAFI-WEB, FRUTO DA EMISSÃO DE ORDEM DE
PAGAMENTO.     
                                                                     
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 591900 0100000000400C                                                      
                                                                        5.880,00
                                                                          
  LANCADO POR : 63544628449 -  ROGERIO_ROCHA     UG : 070011   09Nov21  
16:25  
                                                                               
  OP 1354/2021

Documento assinado eletronicamente por DIANA CARVALHO VAN DER LEY LIMA,
Analista Judiciário, em 10/11/2021, às 12:03, 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
0970637 e o código CRC 522A5AB9.

0006507-84.2021.6.02.8502 0970637v2
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https://consopt.www8.receita.fazenda.gov.br/consultaoptantes


Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 35.708.427/0001-23

Razão Social: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS S

Endereço: AVENIDA PROFESSOR LOUREIRO 185 / PONTA GROSSA / MACEIO / AL / 57014-210

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:28/10/2021 a 26/11/2021

Certificação Número: 2021102802112897571749

Informação obtida em 10/11/2021 12:08:09

A  utilização  deste  Certificado  para  os  fins  previstos  em  Lei  esta  condicionada  a  verificação  de
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpreg...

1 of 1 10/11/2021 12:08
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 07 de dezembro de 2021.
Nesta data, considerando o efetivo pagamento e a

inclusão do procedimento em acompanhamento especial com
o objetivo de subsidiar futuras contratações, promovo a
conclusão do processo na unidade.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 07/12/2021, às 13:11, 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
0984830 e o código CRC FC9B8138.

0006507-84.2021.6.02.8502 0984830v1
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