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ATOS DO PRESIDENTE

PORTARIAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 260/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no exercício de suas
atribuições legais e regimentais,
CONSIDERANDO a necessidade de designação de representantes para o acompanhamento e
fiscalização dos contratos administrativos, nos termos do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
CONSIDERANDO as deliberações da Comissão Permanente de Planejamento de Eleições,
consubstanciadas nas atas constantes no processo SEI nº 0002787-63.2021.6.02.8000;
CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de parametrização das atividades a serem realizadas
para o perfeito deslinde das atividades preparatórias às Eleições de 2022,
RESOLVE:
Art. 1º Designar servidores para atuarem como responsáveis pela elaboração do termo de
referência e/ou projeto básico, bem como pela gestão do contrato respectivo, conforme descrição
abaixo:
I- Material gráfico e Confecção de cartilhas para as Eleições - MÔNICA MACIEL BRAGA DE
SOUZA e ALLAN FON ANDRADE;
II- Aquisição de material de expediente - LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO e ANTÔNIO
CARLOS LIMA CAVALCANTE;
III- Transporte auxiliar - FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS e JOSÉ JOEL
FERREIRA DE OLIVEIRA;
IV- Apoio técnico - DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO;
V- Contratação dos técnicos de urnas eletrônicas - ANDRÉ BONAPARTE SANTOS, SÉRGIO
VILELA MENEGAZ LIMA e LUCAS CAVALCANTI GOMES;
VI- Alimentação para mesários - RODRIGO FERREIRA MOURA, ANTÔNIO RITA DOS SANTOS
NETO e HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR;
VII- Concessão de alimentação aos membros, autoridades e servidores participantes das sessões
do Tribunal - KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS E LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO;
VIII- Fones de ouvido - LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO e ANTÔNIO CARLOS LIMA
CAVALCANTE;
IX- Água Mineral - LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO e ANTÔNIO CARLOS LIMA
CAVALCANTE;
X- Disponibilização de eletricistas para os Cartórios Eleitorais - MARCOS ANDRÉ MELO
TEIXEIRA e ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA;
XI- Material Elétrico - MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRA e ERIVALDO JOSÉ DE SOUZA;

XII- Locação de geradores de energia elétrica - MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRAe ERIVALDO
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XII- Locação de geradores de energia elétrica - MARCOS ANDRÉ MELO TEIXEIRAe ERIVALDO
JOSÉ DE SOUZA;
XIII- Coletes e Camisas personalizadas - FABIANA TENÓRIO DE FREITAS E SILVA e ANA LÍVIA
NUNES DE SÁ PEREIRA;
XIV- Aquisição de faixas e cartazes - EDNEY VIEIRA DE ALMEIDA;
XV- Rádios comunicadores - GUSTAVO ANTONIO GOIS DOS SANTOS;
XVI- Votação paralela - TACIANA PATRÍCIA ALÉCIO SILVA RODRIGUES e RENATA
FIGUEIREDO ATAÍDE;
XVII- Locação de veículos - JOSÉ JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA;
XVIII- Contratação de linhas telefônicas adicionais - JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO;
XIX- Fornecimento de combustível - FERNANDO ANTÔNIO PIMENTEL DE BARROS e JOSÉ
JOEL FERREIRA DE OLIVEIRA;
XX- Distribuição e recolhimento de urnas eletrônicas e mídias - ANDRÉ BONAPARTE SANTOS,
NEILTON SOUZA SILVA JÚNIOR E LEONARDO LUIZ DOS SANTOS PEREIRA.
Art. 2º Instituir comissão composta pelos servidores:
a) Maurício Marcelino Alves;
b) Lisiana Teixeira Cintra;
c) Guilherme Machado Rebelo.
Parágrafo Único. A presente comissão terá por atribuição dar suporte aos gestores designados,
por meio do art.1º da presente Portaria, à elaboração das planilhas de composição de custos e
formação de preços.
Art. 3º Para os trabalhos de elaboração dos termos de referência e dos projetos básicos, os
servidores designados deverão considerar:
I- quantitativo atualizado de Zonas Eleitorais;
II- a possibilidade de realização de dois turnos nas Eleições;
III- os quantitativos de eleitores, seções eleitorais e locais de votação que poderão ser acrescidos
após o período final de alistamento;
IV- as diretrizes eventualmente fixadas pela Diretoria-Geral e/ou pela Comissão Permanente de
Planejamento de Eleições, instituída pela Portaria nº 129/2019;
V- consulta às Zonas Eleitorais acerca da jornada dos terceirizados e os respectivos meses de
prestação de serviços;
VI- os apontamentos constantes do Relatório de Avaliação das Eleições do ano de 2020 (evento nº
0856306), quanto aos contratos de suas respectivas responsabilidades.
Art. 4º Os servidores designados, por meio do art. 1º da presentes Portaria, deverão apresentar os
estudos preliminares das referidas contratações, até o dia 30 de julho de 2021.
Art. 5º Ficam dispensados os gestores contratatuais das atividades atinentes ao auxílio nos
Cartórios Eleitorais, nos dias que imediatamente antecedam às Eleições, bem como no dia do
referido pleito, salvo os atos inerentes à execução do contrato que venha a gerir.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente
Maceió, 14 de junho de 2021.

ATOS DA SECRETARIA JUDICIÁRIA

AVISOS DE JULGAMENTO

AVISO DE JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA - 23/06/2021

A Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas torna pública a inclusão do
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A Secretaria Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas torna pública a inclusão do
processo abaixo na Pauta de JULGAMENTO do dia 23/06/2021, a partir das 15h, em Sessão de
Julgamento por Videoconferência, nos termos da Resolução TRE/AL nº 16.033/2020, c/c
Resolução TRE/AL 16.042/2020.
1º - RECURSO ELEITORAL PJE Nº 0600002-84.2021.6.02.0012 - RECURSO CONTRA A
EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA.DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. INELEGIBILIDADE.
PROCEDÊNCIA: PASSO DE CAMARAGIBE-AL (12ª ZONA ELEITORAL)
RELATOR: DESEMBARGADOR ELEITORAL FELINI DE OLIVEIRA WANDERLEY
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL CRISTAO - COMISSAO PROVISORIA - MUNICIPAL
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA GOMES - AL0005865
ADVOGADO: FERNANDO ANTONIO JAMBO MUNIZ FALCAO - AL0005589
ADVOGADO: SAVIO LUCIO AZEVEDO MARTINS - AL5074
RECORRIDO: ELLISSON SANTOS DA SILVA
ADVOGADO: JOSE RICARDO MORAES DE OMENA - AL0005618
ADVOGADO: FELIPE REBELO DE LIMA - AL0006916
ADVOGADO: ABDON ALMEIDA MOREIRA - AL0005903
ADVOGADO: DANIEL FELIPE BRABO MAGALHAES - AL0007339
ADVOGADO: ALESSANDRO JOSE DE OLIVEIRA PEIXOTO - AL0006126
ADVOGADO: JOSE LUCIANO BRITTO FILHO - AL0005594
ADVOGADO: LUIZ GUILHERME DE MELO LOPES - AL0006386
ADVOGADO: MARCELO HENRIQUE BRABO MAGALHAES - AL0004577
RECORRIDO: ADEILDO PETRUCIO DOS SANTOS
ADVOGADO: JOSE RICARDO MORAES DE OMENA - AL0005618
ADVOGADO: FELIPE REBELO DE LIMA - AL0006916
ADVOGADO: ABDON ALMEIDA MOREIRA - AL0005903
ADVOGADO: DANIEL FELIPE BRABO MAGALHAES - AL0007339
ADVOGADO: ALESSANDRO JOSE DE OLIVEIRA PEIXOTO - AL0006126
ADVOGADO: JOSE LUCIANO BRITTO FILHO - AL0005594
ADVOGADO: LUIZ GUILHERME DE MELO LOPES - AL0006386
ADVOGADO: MARCELO HENRIQUE BRABO MAGALHAES - AL0004577
Para participar da Sessão de Julgamento, as partes e seus procuradores deverão utilizar o link
"https://us02web.zoom.us/j/83746157904?pwd=eGtMZk4rbisrMUdrYVl3cngwc3J1QT09" e seguir
as seguintes instruções:
- desativar áudio e vídeo, com exceção do causídico no momento da sustentação oral;
- os advogados que se habilitarem para fazer sustentação oral ou suscitar questões de fato
deverão aguardar o apregoamento do respectivo processo e a liberação de suas participações
para fazer uso da palavra;
- o uso de beca na sustentação oral por videoconferência não é obrigatório, mas os advogados
deverão observar as mesmas exigências de traje existentes para o ingresso nas salas de sessões
durante os julgamentos presenciais (por exemplo, terno e gravata para homens).
Por fim, esclarece que os advogados regularmente constituídos poderão requerer a realização de
sustentação oral, por videoconferência, mediante requerimento juntado aos autos do processo em
até 24 (vinte e quatro) horas antes do início do julgamento, ou inscrição no site do Tribunal pelo
link "https://www.tre-al.jus.br/servicos-judiciais/sessoes-de-julgamento/cadastro-para-solicitacao-de-
sustentacao-oral".
Maceió, 16 de junho de 2021.
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros
Secretária Judiciária
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de agosto de 2021.
À
ASSESSORIA DE ACESSIBILIDADE E RELAÇÕES

INSTITUCIONAIS (servidora Kleziane Duarte Soares Dias)
Para melhor construção dos Estudos Técnicos

Preliminares solicito inclusão dos contratos celebrados nas
duas últimas eleições.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 06/08/2021, às 11:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0927500 e o código CRC 6418BA1A.

0005590-65.2021.6.02.8502 0927500v1
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DESPACHO

Maceió, 12 de agosto de 2021.
À Servidora Lindineide Oliveira Cardoso,
 
Em atenção ao Despacho EJE 0927500, remeto os

contratos referentes à alimentação dos membros do Pleno celebrados
nas Eleições Gerais de 2018 e Eleições Municipais de 2020, sendo
esta última, realizada com adaptações na logística de fornecimento
dos lanches, com o devido aval da Assessoria de Assistência Médico
Odontológica - AAMO, tendo em vista a Pandemia causada pelo vírus
da COVID-19.  

 
Atenciosamente,

 

Kleziane Duarte
Assistente da Presidência 

Documento assinado eletronicamente por KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS,
Servidora Requisitada, em 12/08/2021, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0929849 e o código CRC 352FA768.

0005590-65.2021.6.02.8502 0929849v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de setembro de 2021.
À
SJ
 
Prezados,
 
Para atendimento ao quanto determinado por meio

da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 260/2021 TRE-
AL/PRE/DG/GDG, 0927498, solicitamos informar a quantidade
de Sessões do Pleno previstas para o período eleitoral do ano
de 2022.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS,
Servidor(a) Requisitado(a), em 14/09/2021, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 14/09/2021, às 17:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0945713 e o código CRC 04C02C07.

0005590-65.2021.6.02.8502 0945713v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de setembro de 2021.
 
À CARP, para manifestação acerca do Despacho EJE

(0945713).
 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 15/09/2021, 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
0946123 e o código CRC 265E65E8.

0005590-65.2021.6.02.8502 0946123v1
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 15 de setembro de 2021.

Sra. Secretária, 

Em atenção ao solicitado no Despacho EJE 0945713, informo que a previsão para o
período eleitoral do ano de 2022 é de até 12 sessões plenárias para o mês de agosto e
até 15 sessões plenárias nos meses subsequentes, até dezembro.

Cumpre ressaltar, oportunamente, que o quantitativo de sessões plenárias pode sofrer
variação em decorrência da necessidade de julgamento de processos que demandem
urgência em sua análise pela Corte, bem como, eventualmente, em razão de
elevada demanda processual.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MÁRIO JORGE UCHÔA SOUZA FILHO,
Coordenador, em 15/09/2021, 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
0946341 e o código CRC E72D195F.

0005590-65.2021.6.02.8502 0946341v1
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DESPACHO

Maceió, 15 de setembro de 2021.
 
À EJE, para conhecimento do Despacho CARP (0946341).
 
Cliciane de Holanda Ferreira Calheiros

Secretária Judiciária
 

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Secretária Judiciária, em 15/09/2021, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0946393 e o código CRC 6886C171.

0005590-65.2021.6.02.8502 0946393v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
 
I - descrição da necessidade da contratação
Necessidade de fornecimento de lanches e materiais necessários

ao seu consumo, bem como de preparação do local onde deverá ser servido,
quando da realização das sessões plenárias do Tribunal durante o período
eleitoral, de agosto a dezembro de 2022, inclusive sábados, domingos e
feriados, se necessário, inclsuive no domingo em que ocorrerá as eleições
relativas ao  1º turno, e eventual 2º turno, se houver.

 
II - requisitos da contratação
A contratação pretendida deve atender ao quanto 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 de capacitação promovidos pelo Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

 
III - Levantamento das soluções de mercado
O levantamento das soluções existentes no mercado deve

ocorrer, no entendimentos destas servidoras, no próximo exercício financeiro,
considerando de despesa com elevada volatilidade (alimentação).

 
IV - Descrição da melhor solução
A melhor solução deve sempre relacionar-se ao teor

da RESOLUÇÃO TRE/AL Nº 15.817 (21/06/2017) que estabelece em seus
artigos 3º e 4º: 

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.
(...)
Art. 4º Considera-se lanche o fornecimento de frutas,
sanduíches, bolos, frios, café, sucos, refrigerantes e
outros similares.
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V - Estimativa das quantidades a serem contratadas,

considerando a interdependência com outras contratações
Considerando o histórico das duas últimas eleições (2018 e 2020)

constata-se:

2018 - previsão de 1.500 (mil e quinhentos) lanches - estimando-
se a ocorrência de 60 (sessenta sessões com 25 pessoas) -
vide evento 0387701.
2020 - previsão de 1.500 (mil e quinhentos) lanches - estimando-
se a ocorrência de 60 (sessenta sessões com 25 pessoas) -
vide evento 0681766.
2022 - previsão de 1.875 (mil e oitocentos e setenta e
cinco lanches - considerando os quantitativos informados
através do Despacho CARP 0946341 - (ocorrência de 75
sessões com 25 pessoas).

 
VI - Estimativa do valor da contratação
A estimativa de valor da contratação realizada nos ETP visa

levantar o eventual gasto com a solução escolhida de modo a avaliar a
viabilidade econômica da opção. Essa estimativa não se confunde com os
procedimentos e parâmetros de uma pesquisa de preço para fins de
verificação da conformidade/aceitabilidade da proposta. De sorte que, ao
analisar o mercado fornecedor, constata-se que a melhor solução é:

 
VII - Justificativas para o parcelamento ou não da solução,

se aplicável
Considera-se que o parcelamento da solução não é tecnica e

economicamente viável, recomendando-se a aquisição conjunta da solução.
 
VIII - contratações correlatas e/ou interdependentes
Não há contratações correlatas ou interdependentes
 
IX - demonstração do alinhamento entre a contratação e o

Plano Anual de Contratações;
Trata-se de contratação decorrente de Pleitos Eleitorais, despesa

não incluída no PAC.
 
X - resultados pretendidos
São resultados esperados , objetivamente, o fornecimento nos

exatos níveis de qualidade e quantidade dos produtos descritos no Termo de
Referência.

 
XI - providências a serem adotadas
Estabelecimento de cronograma de entrega dos alimentos,
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contendo, de forma detalhada, especificações quanto a quantidade e horário.
 
XII - possíveis impactos ambientais e respectivas medidas

de tratamento; e
Para os produtos embalados devem ser observadas as regras de

rotulagem nutricional (Resoluções 359 e 360, de 23 de dezembro de 2003, da
ANVISA), as relativas a aditivos para materiais plásticos (RDC nº 17, de 17 de
março de 2008) e a proibição do uso industrial de embalagens metálicas
soldadas com liga de chumbo e estanho para acondicionamento de gêneros
alimentícios, exceto para produtos secos ou desidratados (Lei nº 9832/1999).

 
XIII - posicionamento conclusivo sobre a viabilidade e

razoabilidade da contratação
Com base nas informações levantadas ao longo dos estudos

técnicos preliminares, considera-se viável a contratação.

Documento assinado eletronicamente por KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS,
Servidor(a) Requisitado(a), em 28/09/2021, às 17:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 29/09/2021, às 14:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0948923 e o código CRC C8FDD632.
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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 2022

 

 
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 das sessões plenárias do
Tribunal durante o período eleitoral, de agosto a dezembro de 2022,
inclusive sábados, domingos e feriados, se necessário, inclsuive no
domingo em que ocorrerá as eleições relativas ao  1º turno, e
eventual 2º turno, se houver.

1.2 O fornecimento de lanche será concedido aos
servidores, membros e demais autoridades, em caráter
excepcional, 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 do 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
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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.
Bolos regionais
e/ou finos e/ou
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01

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
verde, uva roxa,
goiaba, ameixa

KIT
LANCHE/Pessoa

75 sessões x
25 pessoas =
1.875 KITS
LANCHES
individuais

  

Termo de Referência EJE 0948926         SEI 0005590-65.2021.6.02.8502 / pg. 43



fresca, pera, maça,
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 1.875 (mil oitocentos e setenta e

cinco) 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 o fornecimento de 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
facilmente identificável, devendo, ainda, apresentar 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
degenerem;

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
demais contribuições pertinentes à execução contratual.

3.8 A contratada deve estar apta a realizar o
fornecimento durante o período eleitoral, compreendido
entre os meses de agosto a dezembro de 2022;

3.9 A contratada deve oferecer um percentual de
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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. 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.

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

antes do início das sessões, mediante calendário a ser elaborado pela
unidade fiscalizadora;

5.2 A contratada deve acompanhar as alterações de
horário, se houver, através de contato direto com o(a) servidor(a)
designado(a) fiscal de contrato;

 
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 por fiscais designados para
acompanhamento 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
7.1 Nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº

8.666/1993, a responsabilidade pela gestão desta contratação ficará
a cargo das servidoras designadas através da PORTARIA
PRESIDÊNCIA Nº 260/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG, as quais
serão também responsáveis pelo recebimento definitivo.

7.2 O recebimento provisório ficará à cargo dos fiscais
designados.

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

7.4 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 . 5 A IN n.º 7, de 05 de julho de 2021, também
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, 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, 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
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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.

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

contraditório e a ampla defesa, as penalidades conforme a seguir:
Advertência
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
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 a parte
controversa do valor a ser pago à contratada, devendo realizar, no
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prazo previsto para pagamento, a parte incontroversa.
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 (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, 23 de setembro de 2021.
 

Documento assinado eletronicamente por KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS,
Servidor(a) Requisitado(a), em 28/09/2021, às 17:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 29/09/2021, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2021.
Faço remessa do procedimento ao Gabinete da

Diretoria-Geral em atendimento ao quanto determinado
através da Portaria PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 260/2021
TRE-AL/PRE/DG/GDG, 0927498.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 29/09/2021, às 15:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0951440 e o código CRC 603C0EA1.

0005590-65.2021.6.02.8502 0951440v1
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DESPACHO

Maceió, 30 de setembro de 2021.
 
Em atenção ao Despacho EJE 0951440, faço encaminhar

os autos eletrônicos à Secretaria de Administração para as medidas
de sua alçada, haja vista a juntada do Estudo Técnico Preliminar
(0948923), assim como do Termo de Referência (0948926), oriunda
da Gestão Contratual (Concessão de Alimentação aos Membros,
Autoridades e Servidores Participantes das Sessões do Tribunal –
Eleições 2022).

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 04/10/2021, às 15:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0952565 e o código CRC E1BAA3C3.

0005590-65.2021.6.02.8502 0952565v1
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DESPACHO

Maceió, 06 de outubro de 2021.
 
Reanalisando o conteúdo do processo, chamo o

feito à ordem para retificar o Despacho GDG 0952565,
direcionando os autos eletrônicos à Comissão Permanente de
Planejamento das Eleições para inserção em pauta de
discussão da próxima reunião, haja vista a juntada do Estudo
Técnico Preliminar (0948923), assim como do Termo de
Referência (0948926), oriunda da Gestão Contratual
(Concessão de Alimentação aos Membros, Autoridades e
Servidores Participantes das Sessões do Tribunal – Eleições
2022).

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA, Diretor-
Geral em exercício, em 06/10/2021, às 15:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0955126 e o código CRC E646C673.

0005590-65.2021.6.02.8502 0955126v1
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DESPACHO

Maceió, 13 de outubro de 2021.
Senhor Secretário de Administração.
Em reunião da Comissão Permanente de Planejamento

das Eleiçoes cuja ata consta do evento 0956484, restou deliberado
que: 

2.4. Quanto ao contrato de concessão de
alimentação aos Membros, Autoridades e Servidores
Participantes das Sessões do Tribunal (PROCESSO
SEI Nº 0005590-65.2021.6.02.8502- TR de evento
nº 0948926 e Estudos técnicos preliminares de
evento nº 0948923), ... o Presidente da Comissão em
substituição ressaltou que, após a verificação do
posicionamento da CARP, registrando o quantitativo
de sessões previsto, bem como tendo em vista a
necessidade de precaução da previsibilidade para
que não haja a falta de disponibilidade, entende que
a Comissão pode aprovar a logística e encaminhar
para SAD para aprovação do TR sob o aspecto legal e
prosseguimento da contratação, proposta esta
aceita pelos membros da CPPE.

Em sendo assim, encaminho os presentes autos a Vossa
Senhoria para os fins a que se destina.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 13/10/2021, às 19:19, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 14/10/2021, às 12:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0958548 e o código CRC 7609AA28.

0005590-65.2021.6.02.8502 0958548v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de outubro de 2021.
Tratam os presentes autos de contratação de

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 das sessões plenárias do
Tribunal durante o período eleitoral, de agosto a dezembro de
2022, inclusive sábados, domingos e feriados, se necessário,
inclsuive no domingo em que ocorrerá as eleições relativas ao
 1º turno, e eventual 2º turno, se houver., conforme
especificações contidas no Termo de Referência EJE 0948926.

 
Dada a especificidade da contratação, como medida

prévia à aprovação do TR, em atenção ao Despacho AGE
0958548, solicito pronunciamento prévio da Senhora
Assessora Especial da Presidência quanto à pertinência da
proposição, no que respeita à destinação dos kits (subitem
1.2), aos quantitativos (item 2) e condições de fornecimento
(itens 3, 5 e 6) assinaladas no mencionado TR, no sentido de
se aferir a conformidade do documento às necessidades de
atendimento às demandas do Pleno no período eleitoral, no
que respeita à contratação em tela.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/10/2021, às 17:58, 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?
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0960586 e o código CRC 910CEB76.
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Despacho GSAD 0960586         SEI 0005590-65.2021.6.02.8502 / pg. 56



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

 

DESPACHO

Maceió, 18 de outubro de 2021.
 
Constato a plena adequação do Termo de

Referência formulado pela Escola Judiciária Eleitoral
(0948926) às necessidades que ensejam a contratação.

Retorne o feito, com isso, à Secretaria de
Administração para que adote as necessárias providênicas que
são de sua atribuição.

 
 

VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA
Assessora Especial da Presidência

Documento assinado eletronicamente por VALESKA SOARES EMÍDIO CUNHA,
Assessor(a) Especial, em 19/10/2021, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0960784 e o código CRC 958BB099.

0005590-65.2021.6.02.8502 0960784v1
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DESPACHO

Maceió, 27 de outubro de 2021.
À SEIC
 
Reporto-me ao Despacho AGE 0958548 e ao

Despacho AEP 0960784, para manifestar minha
aprovação, considerando os aspectos previstos no art. 7º da
Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, do Termo de Referência
EJE 0948926.

Isto posto, remeto os autos a essa Unidade, para a
instrução de que trata o art. 8º da Resolução TRE-AL nº
15.787/2017.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 27/10/2021, às 01:18, 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
0965873 e o código CRC 03314F21.

0005590-65.2021.6.02.8502 0965873v1
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De: "Andre Luís Cavalcante Gomes" <andregomes@tre-al.jus.br>
Para:

CC:

mestrecucamcz@hotmail.com, sac@buffetchezmarie.com, buffetimperialexecutivo@gmail.com,
sos.lucena.r@hotmail.com, sos.lucena@hotmail.com, contato@eldoradofestas.com.br,
atendimento@divinodombuffe.com.br, contato@sanmartinbuffet.com.br, sanmartin.buffet@bol.com.br,
buffetanacosta@hotmail.com, contato@buffetanacosta.com.br, pablooliveira@hotmail.com,
beatriz.telecio@hotmail.com, donamiuda1@hotmail.com, buffetrosadesaron@gmail.com,
buffetmagno@gmail.com, nubiaclago@hotmail.com, festafacil@lacharlotte.com.br,
chefmarcosmonteiro@hotmail.com, ana@anawanderley.com.br, chalesantarita@hotmail.com,
stephanienutricao2011@gmail.com, atendimentotanta@gmail.com, andrea@buffetandreabritto.com.br,
fernandombf@hotmail.com, rodinellelimeira@gmail.com, buffetseville@gmail.com,
orcamento@izabelpinheiro.com.br, buffet.favodemel@hotmail.com, cynthiaglace@gmail.com,
lu_mcz@hotmail.com, buffet-royal@hotmail.com, contato@buffetvilanova.com.br, ttekalins@gmail.com,
legmaceio@gmail.com

Data: 03/11/2021 05:47 PM
Assunto: Orçamento de lanches para Sessoes do Pleno TRE-AL - Eleições 2022

Prezados Senhores,

O TRE-AL - Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas solicita orçamento para o fornecimento de lanches a serem
servidos no ano eleitoral de 2022, durante a realização das sessões eleitorais, cursos, palestras, seminários,
congressos e reuniões, inclusive aos sábados, domingos e feriados, quando necessário, a exemplo dos domingos
em que se realizam os pleitos - 1º e 2º turnos.

É estimado o quantitativo total de 1.875  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 que deverão ser fornecidos na forma e de
acordo com as condições estipuladas no Termo de Referência em anexo.
Registramos que o preço unitário a ser cotado do lanche deverá corresponder ao valor devido por pessoa em
cada lanche - denominado lanche/pessoa.

Por fim, pedimos nos comunicar, caso não haja condições ou interesse no fornecimento, colocando-nos à
disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
andregomes@tre-al.jus.br

Anexados:

Arquivo: ATT00003.txt
Tamanho:
1k

Tipo de Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00004.html (Mostrar
conteúdo da mensagem)

Tamanho:
3k

Tipo de Conteúdo:
text/html

Arquivo: TR Lanches Eleições.pdf
Tamanho:
434k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=WRB0XOIIU...
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De: "Andre Luís Cavalcante Gomes" <andregomes@tre-al.jus.br>
Para:

CC:

orcamento@izabelpinheiro.com.br, sac@buffetchezmarie.com.br, buffet.favodemel@hotmail.com,
cynthiaglace@gmail.com, buffetseville@gmail.com, chefmarcosmonteiro@hotmail.com,
atendimentotanta@gmail.com, lu_mcz@hotmail.com, contato@sanmartinbuffet.com.br,
buffetanacosta@hotmail.com, pablooliveira@hotmail.com, mestrecucamcz@hotmail.com,
beatriz.telecio@hotmail.com, contato@buffetrosadesaron.com.br, buffetmagno@gmail.com,
nubiaclago@hotmail.com, ana@anawanderley.com.br, docemel100@bol.com.br,
andrea@buffetandreabritto.com.br, buffet-royal@hotmail.com, contato@buffetvilanova.com.br

Data: 03/11/2021 05:31 PM
Assunto: Orçamento de lanches para Sessoes do Pleno TRE-AL - Eleições 2022

Prezados Senhores,

O TRE-AL - Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas solicita orçamento para o fornecimento de lanches a serem
servidos no ano eleitoral de 2022, durante a realização das sessões eleitorais, cursos, palestras, seminários,
congressos e reuniões, inclusive aos sábados, domingos e feriados, quando necessário, a exemplo dos domingos
em que se realizam os pleitos - 1º e 2º turnos.

É estimado o quantitativo total de 1.875  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 que deverão ser fornecidos na forma e de acordo
com as condições estipuladas no Termo de Referência em anexo.
Registramos que o preço unitário a ser cotado do lanche deverá corresponder ao valor devido por pessoa em cada
lanche - denominado lanche/pessoa.

Por fim, pedimos nos comunicar, caso não haja condições ou interesse no fornecimento, colocando-nos à
disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
andregomes@tre-al.jus.br

Anexados:

Arquivo: ATT00003.txt
Tamanho:
1k

Tipo de Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00004.html (Mostrar
conteúdo da mensagem)

Tamanho:
2k

Tipo de Conteúdo:
text/html

Arquivo: TR Lanches Eleições.pdf
Tamanho:
434k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

Firefox https://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=WRB0XOIIU...

1 of 1 03/11/2021 17:53
E-mail  (0968107)         SEI 0005590-65.2021.6.02.8502 / pg. 60
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DESPACHO

Maceió, 23 de novembro de 2021.
Excelentíssimo senhor Presidente.
Com os cumprimentos de estilo, tendo em vista a

exoneração da Assessora Especial da Presidência, a Sr.ª
Valeska Soares Emídio Cunha, submeto os presentes autos a
Vossa Excelência a fim de que, se assim entender pertinente,
a nova Assessora Especial, a Sr.ª Maria Carolina, avalie o teor
do termo de referência de evento 0948926 e manifeste-se
acerca da sua adequação às necessidades do órgão.

Aproveitando o ensejo, na tentativa de ordenar uma
melhor distribuição de tarefas entre os servidores que estão
atuando na gestão dos contratos de eleições, seria de bom
alvitre, se assim entender necessário, a substituição da
servidora Lindineide Oliveira Cardoso, da gestão do contrato
de alimentação de membros, face a sua participação em outra
gestão.      

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 24/11/2021, às 14:48, 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
0977739 e o código CRC 616FC422.

0005590-65.2021.6.02.8502 0977739v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de janeiro de 2022.
De ordem, registra-se que os membros da Comissão

Permanente de Planejamento de Eleições deliberaram no seguinte
sentido (1002971):

"Promover a adequação do TR aos quantitativos
efetivamente executados nas últimas eleições e devolver o feito à
cotação."

Em sendo assim, encaminho os presentes autos para os
fins a que se destina.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 21/01/2022, às 11:38, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 21/01/2022, às 11:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1003334 e o código CRC EFC2F2A8.

0005590-65.2021.6.02.8502 1003334v1

Despacho AGE 1003334         SEI 0005590-65.2021.6.02.8502 / pg. 62



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

CONCLUSÃO

Maceió, 21 de janeiro de 2022.
Senhor Diretor-Geral,
 
O presente processo versa sobre contratação para

fins de eleições 2022, devendo, portanto, ter tramitação
prioritária.

Assim, diante da pendência de cumprimento do
despacho de Vossa Senhoria, datado de 23 de novembro de
2021, e à luz da deliberação da CPPE (1003334), volvo os
autos conclusos sugerindo notificação da gestão contratual
para adoção das providências necessárias com a urgência que
o caso requer.

 

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 21/01/2022, às 12:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 21/01/2022, às 12:47, 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
1003468 e o código CRC 4DF284F1.

0005590-65.2021.6.02.8502 1003468v1
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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 janeiro de 2022.
Em vista da Conclusão AGE (1003468), encaminho

os presentes autos às Senhroas Gestoras da contratação de
concessão de alimentação aos membros, autoridades e
servidores participantes das sessões do Tribunal,  KLEZIANE
DUARTE SOARES DIAS e  LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO,
para promover a adequação do TR aos quantitativos
efetivamente executados nas últimas eleições e devolver o
feito à cotação,  com a urgência que o caso requer, à luz da
deliberação da CPPE (1003334).

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 21/01/2022, às 13:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1003515 e o código CRC 02F18394.

0005590-65.2021.6.02.8502 1003515v1
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TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA- KITS LANCHE
EVENTO: Eleições 2022

 

 
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 das sessões plenárias do
Tribunal durante o período eleitoral, de agosto a dezembro de 2022,
inclusive sábados, domingos e feriados, se necessário, inclsuive no
domingo em que ocorrerá as eleições relativas ao  1º turno, e
eventual 2º turno, se houver.

1.2 O fornecimento de lanche será concedido aos
servidores, membros e demais autoridades, em caráter
excepcional, 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 do 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
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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.
Bolos regionais
e/ou finos e/ou
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01

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
verde, uva roxa,
goiaba, ameixa

KIT
LANCHE/Pessoa

60 sessões x
25 pessoas =
1.500 (mil e
quinhentos)
KITS LANCHES
individuais
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fresca, pera, maça,
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 1.500 (mil e quinhentos) KITS

LANCHES conforme estimativa detalhada no item 2 deste Termo de
Referência (2. Quantidade).

3.2 A arrumação no local de realização do serviço, estará
a cargo da contratada, bem como a apresentação em suportes
apropriados, acrescentando-se o fornecimento de 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
facilmente identificável, devendo, ainda, apresentar 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
degenerem;

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
demais contribuições pertinentes à execução contratual.

3.8 A contratada deve estar apta a realizar o
fornecimento durante o período eleitoral, compreendido
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entre os meses de agosto a dezembro de 2022;
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. 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.

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

antes do início das sessões, mediante calendário a ser elaborado pela
unidade fiscalizadora;

5.2 A contratada deve acompanhar as alterações de
horário, se houver, através de contato direto com o(a) servidor(a)
designado(a) fiscal de contrato;

 
6. Local de Entrega:
6.1 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 por fiscais designados para
acompanhamento 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
7.1 Nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº

8.666/1993, a responsabilidade pela gestão desta contratação ficará
a cargo das servidoras designadas através da PORTARIA
PRESIDÊNCIA Nº 260/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG, as quais
serão também responsáveis pelo recebimento definitivo.

7.2 O recebimento provisório ficará à cargo dos fiscais
designados.

7.3 Ao tomarem conhecimento de qualquer
irregularidade ou inadimplência por parte da contratada, os
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servidores responsáveis pela fiscalização deverão, de imediato,
comunicar por escrito à Gestão Contratual, 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.

7.4 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 . 5 A IN n.º 7, de 05 de julho de 2021, também
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, 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, 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

Termo de Referência EJE 1003715         SEI 0005590-65.2021.6.02.8502 / pg. 70



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.

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
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

Termo de Referência EJE 1003715         SEI 0005590-65.2021.6.02.8502 / pg. 71



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:
Advertência
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
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,
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judicialmente.
10.1.8 O TRE de Alagoas poderá suspender a parte

controversa do valor a ser pago à contratada, devendo realizar, no
prazo previsto para pagamento, a parte incontroversa.

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 (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, 24 de janeiro de 2022.
 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 24/01/2022, às 11:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS,
Oficial(a) de Gabinete Substituto(a), em 27/01/2022, às 18:43, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1003715 e o código CRC 57A2078A.

0005590-65.2021.6.02.8502 1003715v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de janeiro de 2022.
À
Direção-Geral
Assunto: Adequação. Termo de referência. Serviços

de fornecimento de lanches.
 
Senhor Diretor,
 
Pelo presente, cumprimentando-o, envio-lhe Termo

de Referência (1003715) com os ajustes ora solicitados.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 24/01/2022, às 11:42, 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
1003718 e o código CRC 25672D34.

0005590-65.2021.6.02.8502 1003718v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de janeiro de 2022.
 
Encaminhem-se os autos à Secretaria de Administração

para que adote as providências tratadas pelo art. 8º da Res. TRE-AL
de n.º 15.787/2017, com a celeridade que o feito inspira, haja vista
tratar-se contratação destinada a atender as demandas das eleições
2022.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 24/01/2022, às 16:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1003940 e o código CRC 6CAF28E1.

0005590-65.2021.6.02.8502 1003940v1
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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 janeiro de 2022.
À SEIC.
 
Senhora Chefe,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho GDG (doc. 1003940), para solicitar a realização da
respectiva pesquisa de preços, mediante as informações
apresentadas no Termo de Referência EJE (doc. 1003715).

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 26/01/2022, 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
1004622 e o código CRC F8BDB439.

0005590-65.2021.6.02.8502 1004622v1
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E-mail - 1005175

Data de Envio: 
  26/01/2022 18:00:04

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

Para:
    mestrecucamcz@hotmail.com
    sac@buffetchezmarie.com
    buffetimperialexecutivo@gmail.com
    sos.lucena.r@hotmail.com
    buffetanacosta@hotmail.com
    chalesantarita@hotmail.com
    tekalins@gmail.com
    orcamento@izabelpinheiro.com.br
    legmaceio@gmail.com

Assunto: 
  Fornecimento de Lanches para o TRE AL

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

O TRE-AL - Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas solicita orçamento para o 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 das sessões plenárias do Tribunal durante o período eleitoral, de
agosto a dezembro de 2022, inclusive sábados, domingos e feriados, se necessário, inclusive no domingo
em que ocorrerá as eleições relativas ao 1º turno, e eventual 2º turno, se houver.

É estimado o quantitativo total de 1.500 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 que deverão ser fornecidos na
forma e de acordo com as condições estipuladas no Termo de Referência em anexo. Registramos que o
preço unitário a ser cotado do lanche deverá corresponder ao valor devido por pessoa em cada lanche -
denominado lanche/pessoa.

DESTACAMOS QUE SEJA FEITO ENVIO DE PROPOSTA, POIS, A DEPENDER DO VALOR, PODERÁ OU NÃO SER
REALIZADA CONTRATAÇÃO DIRETA.

Por fim, pedimos nos comunicar, caso não haja condições ou interesse no fornecimento, colocando-nos à
disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
andregomes@tre-al.jus.br 

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1003715.html
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E-mail - 1008371

Data de Envio: 
  03/02/2022 14:26:17

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

Para (com cópia oculta):
    buffetanacosta@hotmail.com
    chalesantarita@hotmail.com
    tekalins@gmail.com
    orcamento@izabelpinheiro.com.br
    legmaceio@gmail.com
    comercial@pjrefeicoes.com.br

Assunto: 
  Fornecimento de Lanches para o TRE AL

Mensagem: 
  Prezados Senhores,

O TRE-AL - Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas solicita orçamento para o 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 das sessões plenárias do Tribunal durante o período eleitoral, de
agosto a dezembro de 2022, inclusive sábados, domingos e feriados, se necessário, inclusive no domingo
em que ocorrerá as eleições relativas ao 1º turno, e eventual 2º turno, se houver.

É estimado o quantitativo total de 1.500 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 que deverão ser fornecidos na
forma e de acordo com as condições estipuladas no Termo de Referência em anexo. Registramos que o
preço unitário a ser cotado do lanche deverá corresponder ao valor devido por pessoa em cada lanche -
denominado lanche/pessoa.

DESTACAMOS QUE SEJA FEITO ENVIO DE PROPOSTA, POIS, A DEPENDER DO VALOR, PODERÁ OU NÃO SER
REALIZADA CONTRATAÇÃO DIRETA.

Por fim, pedimos nos comunicar, caso não haja condições ou interesse no fornecimento, colocando-nos à
disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL
andregomes@tre-al.jus.br 

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1003715.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

REFERÊNCIA:

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, para o
exercício de 2022.

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.

Imagem
ilustrativa

UNIDADE QUANTITATIVO PREÇO UNITÁRIO TOTAL

Garrafão 1500 R$ 24,50 R$ 36.750,00

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

LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
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Valor Global da Proposta: R$ R$ 36.750,00 (trinta e seis mil, setecentos e
cinquenta 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.

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. DECLARAque estamos de pleno acordo com todas as condições
estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as
obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência;

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

4. 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.

5. 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
esta regra, acarretará a imediata inabilitação ou desclassificação do
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certame, conforme o caso, sem prejuízos da rescisão unilateral do
contrato administrativo respectivo.

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

7. 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;

8. 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.

9. 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.

10.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;

11. 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;

12.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;

13.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;

14.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

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

16.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
contribuições, transporte, alimentação, e demais despesas obrigatórias,
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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.

17.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.

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

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

20.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);

21.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, 3 de fevereiro de 2022

_______________________________________________
Maria Wangner Lima da Silva

Sócia-Administradora
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NINA ROSA RODRIGUES XAVIER–ME
& LA CHARLOTTE
Rua Hugo Correa Paes, 90, Gruta de Lourdes, 57.052-867
CNPJ: 14.367.762/0001-35

NOME:  TRIBUNAL  REGIONAL  ELEITORAL  DE

BAIRRO: FAROL

ENDEREÇO:  AV. ARISTEU DE ANDADRE N 377

HORÁRIO: DATA: 

REFERÊNCIA: 

DURAÇÃO: 30M

Orçamento para 25 pessoas 

SALGADOS:

 25 COXINHAS

 25 CROQUETE DE CHARQUE COM QUEIJO

 25 CROQUETE DE QUEIJO COM ORÉGANO

 25 PÃO SALPICÃO

 25 MINI QUICHÊ BACALHAU

 25 EMPADA CAMARÃO

FRUTAS:

 1 MAÇÃ OU 1 PORÇÃO DE UVAS

               (NÃO TRABALHAMOS COM

PRODUTOS ZERO LACTOSE E

ZERO GLÚTEM)

DOCES:

 25 BRIGADEIROS TRADICIONAL

 25 TORTELETES LEITE CONDENSADO

 25 CASADINHOS 

 1 BOLO FORMIGUEIRO

 1 ROC COFFE BREAK 

 1,5KG DE PETFOUR ROMEU E JULIETA 

BEBIDAS:
SUCO PRATZ 330ML 

INDIVIDUAL
COCA E GUARANÁ LATA

EXTRAS
ENTREGA INCLUSA, E EMBALAGEM

VALOR TOTAL: R$979,50  valor unitário (39,18)
PAGAMENTO POR TRANSFERECIA, PIX OU CARTÃO

ORÇAMENTO VALIDO POR 15 DIAS.

 3338 - 4888

 9 8208 - 4888  /lacharlottemaceio
festafacil@lacharlotte.

@ lacharlottemaceio

Fácil
Festa
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NINA ROSA RODRIGUES XAVIER–ME 
&  LA CHARLOTTE 
Rua Hugo Correa Paes, 90, Gruta de Lourdes, 57.052-867 

CNPJ: 14.367.762/0001-35 

DATA: 

10/08/2012/0211/0

4/2024/0106654848

/201906/09/201920/

12/1717/08/201817/08/20

1817/08/201817/08/20181

7/08/201817/08/2018 

HORÁRIO:  NOME: TRE 

 
ENDEREÇO: CASA DA INDÚSTRIA  

BAIRRO: FAROL REFERÊNCIA: AGOSTO A DEZEMBRO 2022 

Orçamento para 25 pessoas 

                                    FRUTAS 
• PORÇÃO DE MAÇA 

• PORÇÃO DE UVA 
 

 

       BEBIDAS 
 

• COCA – COLA 350 ML 

• SUCO PRATS 330 ML 
 

EXTRAS 

 

• EMBALAGENS 

• ENTREGA INCLUSA 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

                             SALGADOS 

• 25 COXINHAS FRANGO CATUPIRY 

• 25 ENROALDINHOS DE FRANGO C/ 

BACON 

• 25 CROQUETES QUEIJO C/ ORÉGANO 

• 25 PÃES DELICIA COM REQUEIJÃO 

• 25 MISTINHOS 

• 25 CROISSANTS PRESUNTO 

DOCES 

• 25 BRIGADEIROS TRADICIONAL 

• 25 TORTELETES LEITE CONDENSADO 

•  ROCAMBOLE COFFE BREAK 

• BOLO MISTO 

 

 

 

 

  

 

 

VALOR TOTAL: R$ 849,50 PAGAMENTO VIA PIX, TRANSFERENCIA OU CARTÃO 

• VALOR REFERENTE A 25 KITS – VALOR POR UNIDADE R$ 33,98 
 
  
 

 Festa 
Fácil 

@ lacharlottemaceio 

 /lacharlottemaceio  9 8208 - 4888 

 3338 - 4888 festafacil@lacharlotte

.com.br 

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

DESPACHO

Maceió, 07 de fevereiro de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação dos serviços de

fornecimento de KITS LANCHE (lanches individuais) e
materiais necessários ao seu consumo, quando da
realização das sessões plenárias do Tribunal durante o
período eleitoral, de agosto a dezembro de 2022, inclusive
sábados, domingos e feriados, se necessário, inclsuive no
domingo em que ocorrerá as eleições relativas ao  1º turno, e
eventual 2º turno, se houver, conforme demanda constante de
Termo de Referência - 1003715.

 
Em atendimento ao determinado por Vossa

Senhoria, despacho GSAD - 1004622, buscamos propostas de
preço junto a diversos potenciais fornecedores, além daqueles
contactados por telefone. Vários não responderam e alguns
informaram não possuir disponibilidade para atendimento da
demanda, tendo sido obtidas 3 (três) propostas.

 
A Empresa La Charlote encaminhou duas propostas

de lanches, porém ressalvou que não possui em seu portfólio
alimentos sem glúten e sem lactose, bem como indicou os
sucos e demais bebidas em embalagens individuais, ao
contrário do que prevê o TR. Contudo, entendemos que tais
circunstâncias não trazem grande impacto para a presente
pesquisa de preço, havendo proposta nos autos que
contempla todo o TR por valor inferior.

 
Um outro fornecedor apresentou proposta para
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objeto semelhante, recentemente (10/2021), a este Regional,
nos autos nº 0006507-84.2021.6.02.8502,  Juliana Almeida, no
montante de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais) -
 0957575, para 240 kits, chegando-se ao valor unitário de R$
20,00, esta proposta foi utilizada visando a ampliar a base de
pesquisa.

 

FORNECEDOR QUANTIDADE VALOR POR
REFEIÇÃO

VALOR
TOTAL

SNACK
SAUDÁVEL
1008393

1.500
KITS
LANCHES
 
 

R$ 24,50 R$
36.750,00

LA CHARLOTE
A 1009401 R$ 39,18 R$

58.770,00

LA CHARLOTE
B 1009403 R$ 33,98 R$

50.970,00

JULIANA
ALMEIDA
0957575

R$ 20,00 R$
30.000,00

VALOR
MÉDIO R$ 29,42 R$

44.122,50

 
Desta forma, utilizando a média aritmética das

propostas acima, estimamos o valor da presente
contratação em R$ 29,42 (vinte e nove reais e quarenta
e dois centavos) para cada KIT Lanche e o Valor Global
da presente contratação em R$ 44.122,50 (quarenta e
quatro mil e cento e vinte e dois reais e cinquenta
centavos).

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

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

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 07/02/2022, às 14:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 07/02/2022, às 14:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1009420 e o código CRC CB7AD70A.

0005590-65.2021.6.02.8502 1009420v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 08 de fevereiro de 2022.

 

À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1009420, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria, em
atendimento ao artigo 9º da Resolução TRE nº 15.787/2017, de
15/02/2017.

 
Concomitantemente, à COFIN para reserva de crédito,

conforme determina o mencionado artigo.
 
Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 09/02/2022, às 16:43, 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
1010206 e o código CRC 598FDF2B.

0005590-65.2021.6.02.8502 1010206v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 09 de fevereiro de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho COMAP

(1010206).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 09/02/2022, às 16:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1011027 e o código CRC 11FDD330.

0005590-65.2021.6.02.8502 1011027v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2022.
À COFIN,
 
Senhor Coordenador,
 
1. Ao analisarmos o presente processo para

efetuarmos a reserva de crédito, para contratação de
fornecimento de refeições/lanches às autoridades e servidores
nas sessões do Pleno no pleito eleitoral deste ano, verificamos
que o valor médio total estimado de R$ 44.122,50
(doc 1009420) ficou muito acima dos R$ 6.261,00 por turno
(R$12.522,00 para a eleição).

2. Embora haja recursos na ordem de R$
8.796.541,00 (oito milhões, setecentos e noventa e seis mil
quinhentos e quarenta e um reais) para as diversas
contratações planejadas na proposta orçamentária deste ano
(considerando os dois turnos, vide proc 0013147-
91.2020.6.02.8000, docs 0940474 e 0940476), há que se
avaliar e indicar, previamente à reserva de crédito, o(s) item
(ns) de  remanejamentos possíveis neste momento.

3. Assim, sugerimos avaliação superior e/ou da
comissão de planejamento no sentido de analisar potencial
remajamento de valores da proposta de pleitos para para
servir de fonte de recursos à presente aquisição, bem como
aproveitamos para propor também que os gestores das
potenciais contratações informem, já no início das
proposições de contratação, os valores finais lançados na
proposta (muitas vezes o próprio gestor da contratação
participou da elaboração do orçamento de pleitos), com o
objetivo de agilizar a tramitação dos autos por meio de
avaliação prévia de cotejamento entre os valores pretendidos
e os planejados.
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Respeitosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS, Chefe
de Seção Substituto, em 10/02/2022, às 18:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ESMERALDO DE LUCENA ANTUNES,
Técnico Judiciário, em 10/02/2022, às 18:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1011816 e o código CRC DB759DBE.

0005590-65.2021.6.02.8502 1011816v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de fevereiro de 2022.
À COMAP,
Sra. Chefe,
Diante do despacho COMAP (1010206), encaminho

manifestação da SGO (1011816) para ciência e deliberação.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 10/02/2022, às 19:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1011967 e o código CRC 1B39BD4D.

0005590-65.2021.6.02.8502 1011967v1
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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 ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 11/02/2022, às 12:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1012400 e o código CRC E601979B.

0005590-65.2021.6.02.8502 1012400v2
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DESPACHO

Maceió, 15 de fevereiro de 2022.
Em face do Despacho SGO 1011816, solicito à Sra.

Gestora designada (EJE) que, em complemento ao Despacho
EJE 1003718, informe se os quantitativos incluídos na versão
revisada do TR (doc. 1003715), correspondem aos
quantitativos efetivamente executados nas últimas
eleições, conforme orientado pela CPPE (doc. 1003334).

Em caso afirmativo (isto é, se os quantitativos
estimados correspondem àqueles efetivamente
executados nas últimas eleições), peço vênia ao Sr. Diretor-
Geral para sugerir que seja avaliada a possibilidade de se
reduzir o quantitativo referencial de 25 para 20 kits por
seção, e ainda que, na persistência de déficit, considerar os
créditos consignados para a contratação de linhas adicionais,
posto que descartada em face das dificuldades operacionais
observadas na instrução dos pertinentes autos (Processo
SEI 0005544-30.2021.6.02.8000, doc. 1003321).

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/02/2022, às 23:48, 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
1014269 e o código CRC 2D33A1D8.

0005590-65.2021.6.02.8502 1014269v1
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DESPACHO

Maceió, 16 de fevereiro de 2022.
 
Antes de qualquer pronunciamento desta Diretoria-

Geral, sigam os autos à EJE, para se manifestar quanto ao
despacho GSAD (1014269)

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 16/02/2022, às 16:01, 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
1014582 e o código CRC E75F8D77.

0005590-65.2021.6.02.8502 1014582v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de fevereiro de 2022.
Em atenção ao Despacho GDG (1014582), informo

que a servidora LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO estará de
férias até 04/03/2022.

Atenciosamente,
 

Yuri Anísio Gonçalves
Secretário da Escola Judiciária Eleitoral

Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico
Judiciário, em 17/02/2022, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1015611 e o código CRC 96008448.

0005590-65.2021.6.02.8502 1015611v1
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DESPACHO

Maceió, 17 de fevereiro de 2022.
À ASSESSORIA DE ACESSIBILIDADE E RELAÇÕES

INSTITUCIONAIS (servidora Kleziane Duarte Soares Dias),  
 
Para se manifestar quanto ao despacho GSAD

(1014269), em razão das férias da servidora LINDINEIDE
OLIVEIRA CARDOSO até 04/03/2022.

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 17/02/2022, às 18:36, 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
1015662 e o código CRC 3F84348C.

0005590-65.2021.6.02.8502 1015662v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.
Em face do Despacho SGO 1011816, solicito à Sra.

Gestora designada (EJE) que, em complemento ao Despacho
EJE 1003718, informe se os quantitativos incluídos na versão
revisada do TR (doc. 1003715), correspondem aos
quantitativos efetivamente executados nas últimas Eleições
Gerais, conforme orientado pela CPPE (doc. 1003334).

ACATO sugestão de se reduzir o quantitativo referencial
de 25 para 20 kits por seção.

Noticio que a servidora Kleziane Duarte está em gozo de
férias até a data de 9 de março de 2022, determino a remessa
à servidora Gestora LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, para
continuidade do feito, com o levantamento dos cursos das últimas
Eleições Gerais.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
21/02/2022, às 21:18, 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
1016829 e o código CRC 432A9E79.

0005590-65.2021.6.02.8502 1016829v1

Despacho GPRES 1016829         SEI 0005590-65.2021.6.02.8502 / pg. 100



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

DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.
Informo que a servidora Kleziane Duarte Soares

Dias encontra-se de férias até o dia 09.03.2022.  

Documento assinado eletronicamente por JOÃO LUIZ AZEVEDO LESSA FILHO,
Analista Judiciário, em 21/02/2022, às 15:40, 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
1016832 e o código CRC DB2368AD.

0005590-65.2021.6.02.8502 1016832v1
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DESPACHO

Maceió, 21 de fevereiro de 2022.
Com as devidas vênias, em correção ao despacho

anterior (1015611), informo que a servidora LINDINEIDE
OLIVEIRA CARDOSO retornou às atividades na data de hoje.

Razão pela qual, destino os autos ao seu crivo.
 

Yuri Anísio Gonçalves
Secretário da Escola Judiciária Eleitoral

Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico
Judiciário, em 21/02/2022, às 17:54, 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
1017080 e o código CRC 90F1B40B.

0005590-65.2021.6.02.8502 1017080v1
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INFORMAÇÃO Nº 919 - TRE-AL/PRE/EJE

À
CPPE, SAD, AEP e Direção-Geral
Assunto: Levantamento histórico da execução.

Fornecimento de lanches. Eleições 2018, 2020 e 2022.
 

Ciente dos pertinentes Despachos GSAD 1014269 e
GPRES 1016829. 

Pela presente, comunico que a informação constante do
item V do documento Estudos Técnicos Preliminares (0948923)
considerou, conforme eventos já indicados, o histórico estimado
das contratações relativas às Eleições 2018 e 2020, as quais,
estimaram para a contratação em análise as
seguintes quantidades:

60 (sessenta) sessões com a participação de 25 (vinte e
cinco) pessoas
Total de 1.500 (mil e quinhentos) lanches

Assim, considerando as estimativas acima, foram
celebrados os seguintes termos de contrato:

 

CONTRATO VALORES 
22/2018 (0424448) R$ 41.220,00
09/2020 (0729075) R$ 25.500,00

 
Tomando por base o histórico efetivamente

executado, realiza-se o seguinte levantamento:
 

ELEIÇÕES 2018 - EXECUTADO

Documento Quantidade Valor
PAGO

Nota
Técnica 0439299 25 lanches R$ 687,00

Nota
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Nota
Técnica 0441653 25 lanches R$ 687,00

Nota
Técnica 0441666 25 lanches R$ 687,00

Nota
Técnica 0444014 25 lanches R$ 687,00

Nota
Técnica 0446300 25 lanches R$ 687,00

Nota
Técnica 0447285 25 lanches R$ 687,00

Nota
Técnica 0457613 75 lanches R$ 2.061,00

TOTAL  225 LANCHES R$ 6.183,00

 

ELEIÇÕES 2020 - EXECUTADO

Documento Quantidade Valor
PAGO

Nota
Técnica 0795507 120 lanches R$ 2.280,00

Nota
Técnica 0815113 285 lanches R$ 5.415,00

Nota
Técnica 0825584 165 lanches R$ 3.135,00

Nota
Técnica 0832302 89 lanches R$ 1.691,00

TOTAL 659 LANCHES R$
12.521,00

Isto posto, constata-se que historicamente há uma
desconformidade entre o valor estimado e o valor efetivamente
executado, sendo este levantamento pertinente para subsidiar a
presente contratação e contrações futuras.

Sendo assim, antes da confecção de novo Termo de
Referência, sugere-se a submissão do presente ao crivo da SAD,
CPPE, AEP e Direção-Geral para pertinente definição da quantidade
a ser considerada para elaboração do novo TR.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 22/02/2022, às 17:09, 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
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1017743 e o código CRC A6C0A317.
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DESPACHO

Maceió, 22 de fevereiro de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Peço vênia a Vossa Senhoria para sugerir que o

questionamento suscitado na Informação 919 (doc. 1017743)
seja submetido aos Senhores Membros da CPPE.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/02/2022, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1017970 e o código CRC 9C47A94C.

0005590-65.2021.6.02.8502 1017970v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 23 de fevereiro de 2022.
Senhor Presidente,
 
Trago ao conhecimento de Vossa Excelência o

levantamento contido na Informação 919 (doc. 1017743), a
respeito da execução dos contratos de fornecimento de
lanches nas Eleições de 2018 e 2020, no intuito de melhor
dimensionar a contratação de 2022. Consoante mencionado
documento, constatou-se uma desconformidade entre o valor
estimado (a maior) e o valor efetivamente executado (a
menor).

Assim, encaminho os autos a essa Presidência, para
análise e deliberação quanto a conveniência de se efetuar
uma redução na estimativa de lanches prevista, de modo a
aproximá-la do que efetivamente foi executado em exercícios
anteriores, antes de submeter o feito à Comissão Permanente
de Preparação das Eleições.

  
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 23/02/2022, às 17:25, 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
1018388 e o código CRC A9ABDA53.

0005590-65.2021.6.02.8502 1018388v1
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DESPACHO

Maceió, 20 de maio de 2022.
Por ocasião da reunião da Comissão Permanente de

Planejamento de Eleições, ocorrida em 19 de maio de 2022, (ata de
evento 1069631), ficou deliberado que:

Quanto à alimentação de mesários (SEI nº 0005475-
95.2021.6.02.8000), restou decidido pela sugestão
de que seja reiterado, destarte pela Presidência do
Tribunal, o ofício expedido ao Banco do Brasil,
devendo a Secretaria de Administração apresentar a
minuta do expediente à Diretoria-Geral para pronto
encaminhamento à Sua Excelência. Com relação ao
processo de alimentação de membros (SEI
nº 0005590-65.2021.6.02.8502), as gestoras do
contrato, presentes na reunião, encaminharão
as informações solicitadas no despacho GDG de
evento nº 1018388, até sexta-feira, dia 27 de
maio do corrente ano. (grifos acrescidos)

Em sendo assim, de ordem do Ilmo. Sr. Diretor-Geral,
promovo o encaminhamento do feito à Assessoria Especial da
Presidência para adoção das providências necessárias por parte da
gestão contratual lotadas na unidade.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 20/05/2022, às 12:40, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 20/05/2022, às 12:43, 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
1070333 e o código CRC FCCDE854.

0005590-65.2021.6.02.8502 1070333v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de maio de 2022.
Em atenção ao Despacho AGE (1070333), e após

deliberações para encontrar a melhor maneira de providenciar
a adequada refeição dos membros durante o período eleitoral
de 2022, alteramos o objeto do termo de referência (0948926)
para melhor adaptar-se ao cenário atual.

Dessa forma, modificamos a referida alimentação
dos membros do Pleno, substituindo o "kit lanche", visto que
esta foi uma alternativa segura em razão da pandemia dos
dois ùltimos anos. Assim, não havendo mais a necessidade
dos kits, retornamos ao formato anterior, com o serviço de
buffet, mas atentando-se ao número restrito de integrantes.

Informo, que adicionamos também ao termo de
referência, material de apoio como toalhas, cadeiras, talheres,
taças, entre outros, itens necessários ao serviço de buffet.

Desse modo, segue o esboço da alimentação dos
membros, com os ajustes informados, para a devida
modificação do termo de referência. 

 
Jantar: 1º e 2º turno 
02 pratos quentes com proteína (Salmão e Carne)
03 acompanhamentos (arroz, massa e um creme de

macaxeira ou batata)
01 salada crua (incluir grãos diversos)
01 salada cozida
02 opções de sobremesa (pudim/ torta gelada/

delícia de abacaxi/ mousses chocolate ou maracujá/ bolo ou
torta)

02 opções de suco (abacaxi com hortelã/ goiaba/
acerola/ maracujá/ cajá)
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02 opções de refrigerante ( coca – cola/ guaraná /
sendo para ambos normal e diet)

cafezinho
Água mineral
Água saborizada
 
Estrutura de apoio do jantar
06 mesas redondas
35 cadeiras
35 pratos
35 talheres
35 taças
06 toalhas de mesa (banca) + cobre manchas

(marfim)
02 toalhas de mesa grande na cor marfim
Suporte para apoio para os alimentos (rechaud)
35 guardanapos de tecido (branco)
guardanapos de papel
 
 
Lanches 1º e 2º Turno
1 torta salgada
1 torta doce
1 bolo
Sanduíches frios
1 tabua de frios e torradas
1 opção de salpicão (sem maionese)
salada de fruta
02 opções de suco ( abacaxi com hortelã/ goiaba/

acerola/ maracujá/ cajá)
02 opções de refrigerante ( coca – cola/ guaraná /

sendo para ambos normal e diet)
Café
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Água mineral
 
Estrutura de apoio do lanche 
02 toalhas de mesa grande na cor marfim
35 copos de vidro
copos descartáveis
Suporte para apoio dos salgados (bandejas)
guardanapos de papel 
 
 
Lanches Sessões Ordinárias (Agosto a

Dezembro)
sanduíches/ torta salgada/ variedade de salgados 
torta doce/ pudim/ bolo/ rocambole/ bolo de rolo
02 opções de suco
Água mineral
 
Estrutura de apoio do lanche 
02 toalhas de mesa grande na cor marfim
35 copos
Copos descartáveis
Suporte para apoio dos salgados (bandejas)
guardanapos de papel 
 
Quantidade de Sessões:
O período eleitoral do ano de 2022 é de até 12

sessões plenárias para o mês de agosto e até 15 sessões
plenárias nos meses subsequentes, até dezembro.

Cumpre ressaltar, oportunamente, que o
quantitativo de sessões plenárias pode sofrer variação em
decorrência da necessidade de julgamento de processos que
demandem urgência em sua análise pela Corte, bem como,
eventualmente, em razão de elevada demanda processual.
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Obs: informação prestada pela CARP- SJ
 
Quantidade de Pessoas : 30 (trinta)
Chegamos à conclusão que a quantidade de

participantes deverá ser 30 (trinta); contudo, é conveniente
deixar uma margem de sobra tendo em vista a eventual
presença de diversas autoridades no 1º e 2º turno das
eleições.

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA CAROLINA PORTELLA MARTINS,
Assessor(a) Especial, em 25/05/2022, às 19:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS,
Assessor(a) Administrativa da Presidência, em 25/05/2022, às 19:24, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1074310 e o código CRC 612E78F6.

0005590-65.2021.6.02.8502 1074310v1
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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- Serviços Buffet
EVENTO: Eleições 2022

 

 
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 e fornecimento de refeição no formato
buffet e de lanches, quando da realização das sessões plenárias do
Tribunal durante o período eleitoral, de agosto a dezembro de 2022,
inclusive sábados, domingos e feriados, se necessário e no domingo
em que ocorrerá as eleições relativas ao  1º turno, e eventual 2º
turno, se houver.

1.2 O fornecimento de serviços de buffet e de
lanches será concedido aos servidores, membros e demais
autoridades, em caráter excepcional, 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
quantidade estimada de 30 (trinta) pessoas por sessão e as
especificações do item 2.

 
2. Descrição dos serviços:
 
Buffet - Jantar: 1º e 2º turno 
 
02 pratos quentes com proteína (Salmão e Carne)
03 acompanhamentos (arroz, massa e um creme de

macaxeira ou batata)
01 salada crua (incluir grãos diversos)
01 salada cozida
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02 opções de sobremesa (pudim/ torta gelada/ delícia de
abacaxi/ mousses chocolate ou maracujá/ bolo ou torta)

02 opções de suco (abacaxi com hortelã/ goiaba/ acerola/
maracujá/ cajá)

02 opções de refrigerante ( coca – cola/ guaraná / sendo
para ambos normal e diet)

Cafezinho
Água mineral
Água saborizada
 
Estrutura de apoio do jantar
 
06 mesas redondas
35 cadeiras
35 pratos
35 talheres
35 taças
06 toalhas de mesa (banca) + cobre manchas (marfim)
02 toalhas de mesa grande na cor marfim
Suporte para apoio para os alimentos (rechaud)
35 guardanapos de tecido (branco)
Guardanapos de papel
 
Lanches 1º e 2º Turno
 
1 torta salgada
1 torta doce
1 bolo
Sanduíches frios
1 tabua de frios e torradas
1 opção de salpicão (sem maionese)
salada de fruta
02 opções de suco ( abacaxi com hortelã/ goiaba/ acerola/

maracujá/ cajá)
02 opções de refrigerante ( coca – cola/ guaraná / sendo
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para ambos normal e diet)
Café
Água mineral
 
Estrutura de apoio do lanche
 
02 toalhas de mesa grande na cor marfim
35 copos de vidro
Copos descartáveis
Suporte para apoio dos salgados (bandeja)
guardanapos de pape
 
Lanches Sessões Ordinárias (Agosto a Dezembro)
 
sanduíches/ torta salgada/ variedade de salgado
torta doce/ pudim/ bolo/ rocambole/ bolo de ro
02 opções de suco
Água mineral
 
Estrutura de apoio do lanche
 
02 toalhas de mesa grande na cor marfim
35 copos de vidro
Copos descartáveis
Suporte para apoio dos salgados (bandeja
guardanapos de papel
 
Quantidade de Sessões
 
Conforme Despacho AEP estão previstas para o ano de

2022 até 12 sessões plenárias para o mês de agosto e até 15 sessões
plenárias nos meses subsequentes, até dezembro.

 
12 - agosto
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15 - setembro
15 - outubro
15 - novembro
15 - dezembro
Totalizando 72 sessões.
 
Esse quantitativo de sessões plenárias pode sofrer

variação em decorrência da necessidade de julgamento de processos
que demandem urgência em sua análise pela Corte, bem como,
eventualmente, em razão de elevada demanda processua

 
Quantidade de Pessoas : 30 (trintao) - contudo, é

conveniente deixar uma margem de sobra tendo em vista a eventual
presença de diversas autoridades no 1º e 2º turno das eleições.)

 
3. Especificações do Objeto:
3.1 Fornecimento de serviços e fornecimento de refeição

no formato buffet e lanche para alimentação dos membros do pleno e
demais autoridades.

3.2 A arrumação no local de realização do serviço, estará
a cargo da contratada, bem como a apresentação apropriada,
acrescentando-se o fornecimento de material  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
facilmente identificável, devendo, ainda, apresentar ótima aparência,
consistência, odor, cor, textura e sabor característicos.

3.5 Os produtos deverão ser servidos de forma
apropriadas à especificidade de cada item a fim de que não se
degenerem;

3.6 A interessada deverá consignar na Proposta
Comercial o valor uniário por pessoa referente ao fornecimento
do serviço de buffet e de lanches.

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 durante o período eleitoral, compreendido
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fornecimento durante o período eleitoral, compreendido
entre os meses de agosto a dezembro de 2022;

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.

 
 
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.

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

antes do início das sessões, mediante calendário a ser elaborado pela
ASSESSORIA ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA, unidade fiscalizadora;

5.2 A contratada deve acompanhar as alterações de
horário, se houver, através de contato direto com o(a) servidor(a)
designado(a) fiscal de contrato;

 
6. Local de Entrega:
6.1 Os serviços deverão ser servidos em local indicado

pela fiscalização, no 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 por fiscais
designados para acompanhamento 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
7.1 Nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº

8.666/1993, a responsabilidade pela gestão desta contratação ficará
a cargo das servidoras designadas através da PORTARIA
PRESIDÊNCIA Nº 260/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG, as quais
serão também responsáveis pelo recebimento definitivo.

7.2 O recebimento provisório ficará à cargo dos fiscais
designados.

7.3 Ao tomarem conhecimento de qualquer
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irregularidade ou inadimplência por parte da contratada, os
servidores responsáveis pela fiscalização deverão, de imediato,
comunicar por escrito à Gestão Contratual, 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.

7.4 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 . 5 A IN n.º 7, de 05 de julho de 2021, também
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, 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, obrigando a atender, de imediato, todas
as reclamações a respeito da qualidade dos serviços.
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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.

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:
Advertência
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 1° (primeiro)
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
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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 a parte
controversa do valor a ser pago à contratada, devendo realizar, no
prazo previsto para pagamento, a parte incontroversa.

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 e pratos (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
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procedimento estabelecido na IN n.º 3, de 29 de março de 2022, que
versa sobre o processo de pagamento no Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas – TRE/AL (1036418).

 
 
 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 30/05/2022, às 12:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1074417 e o código CRC 35819158.

0005590-65.2021.6.02.8502 1074417v9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de maio de 2022.
À
AEP
 
Para conferência do Termo de Referência

(1074417) e, após, envio à GSAD para competente pesquisa de
preços.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 30/05/2022, às 12:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1076868 e o código CRC 29D4C4BB.

0005590-65.2021.6.02.8502 1076868v1
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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 junho de 2022.
 
Analisando o termo de referência sei (1074417),

verificamos a necessidade de reformulação de alguns pontos
para melhor se adequar ao normativo e atender às
necessidades do objeto dos presentes autos. Desta forma,
remetemos a nova versão do documento à apreciação da CPPE
( Comissão Permanente de Planejamento das Eleições).

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA CAROLINA PORTELLA MARTINS,
Assessor(a) Especial, em 13/06/2022, às 16:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS,
Assessor(a) Administrativa da Presidência, em 13/06/2022, às 16:11, 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
1088333 e o código CRC D415E950.

0005590-65.2021.6.02.8502 1088333v1
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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- SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

EVENTO: ELEIÇÕES 2022

 

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 e fornecimento de refeição no formato de
lanches, quando da realização das sessões plenárias do Tribunal,
durante o período eleitoral, de agosto a dezembro de 2022, inclusive
sábados, domingos e feriados, se necessário, e no domingo em que
ocorrerá as eleições relativas ao  1º turno, e eventual 2º turno, se
houver.

1.2 O fornecimento de lanches será concedido aos
servidores, membros e demais autoridades, em caráter
excepcional, em conformidade com a Resolução nº 15.817/2017,
quantidade e especificações constantes no item 2 .

1.3  Excepcionalmente, no 1º e 2ª turno será fornecido
um lanche quente a partir das 19h, visto o previsível prolongamento
das sessões nestes períodos.

1.4 A aquisição deverá ser sob demanda, observada a
quantidade estimada de 30 (trinta) pessoas por sessão e as
especificações do item 2.

 
2. Descrição dos serviços:
 
 Lanche quente -  1º e 2º turno 
 
02 pratos quentes com proteína 
03 acompanhamentos 
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01 salada crua 
01 salada cozida
02 opções de sobremesa 
02 opções de suco 
refrigerante (2 sabores, tipo Guaraná Antárctica, Coca-

cola ou de qualidade similar)
refrigerante dietético (2 sabores, tipo Guaraná

Antárctica, Coca-cola ou de qualidade similar)
Cafezinho
Água mineral
Água de côco-anão natural 
Açúcar em sachê; adoçante líquido ou em sachê

(sucralose e não aspartame) 
 
Materiais e utensílios para o lanche quente
06 mesas redondas (branca e lisa)
30 cadeiras com capas (branca e lisa)
30 pratos (porcelana lisa e sem ornamentos excessivos)
30 talheres (metal e sem ornamentos excessivos)
30 copos ( vidro fino, liso e incolor)
Copos descartáveis
06 toalhas de mesa (branca e/ou brocado discreto)   +

cobre manchas  (lisa, na cor branca ou em tons neutros, sem
qualquer desenho ou estampa)

02 toalhas de mesa grande (em brocado discreto ou na
cor branca ou em tons neutros, sem qualquer desenho ou estampa )

Suporte para apoio para os alimentos como rechaud,
baixelas, bandejas, travessas, bules, açucareiros e porta-adoçantes,
dentre outros (inox, modelo liso, sem ornamentos excessivos)

Jarras e suqueiras (vidro transparente)
Suporte com gelo (para bebidas)
guardanapos de papel (brancos e de folha dupla)
 
 
Lanches 1º e 2º Turno
1 torta salgada
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1 torta doce
1 bolo
Sanduíches frios
1 tabua de frios e torradas
1 opção de proteína 
salada de fruta
02 opções de suco 
refrigerante (2 sabores, tipo Guaraná Antárctica, Coca-

cola ou de qualidade similar)
refrigerante dietético (2 sabores, tipo Guaraná

Antárctica, Coca-cola ou de qualidade similar)
Café
Água mineral
Água de côco-anão natural 
Açúcar em sachê; adoçante líquido ou em sachê

(sucralose e não aspartame) 
 
 
Estrutura de apoio do lanche
 
02 toalhas de mesa (branca em brocado discreto e/ou tom

neutro)
30 copos ( vidro fino, liso e incolor)
30 pratos (porcelana lisa e sem ornamentos excessivos)
30 talheres (metal e sem ornamentos excessivos)
Copos descartáveis
guardanapos de papel (brancos e de folha dupla)
Suporte para apoio para os alimentos como rechaud,

baixelas, bandejas, travessas, bules, açucareiros e porta-adoçantes,
dentre outros (inox, modelo liso, sem ornamentos excessivos)

Suporte com gelo (para bebidas)
 
 
Lanches Sessões Ordinárias (Agosto a Dezembro)
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sanduíches/ torta salgada/ variedade de salgado
torta doce/ bolos e similares
02 opções de suco
Água mineral
Café
Açúcar em sachê; adoçante líquido ou em sachê

(sucralose e não aspartame) 
 
Estrutura de apoio do lanche
 
02 toalhas de mesa (branca em brocado discreto ou tom

neutro)
30 copos ( vidro fino, liso e incolor)
Copos descartáveis
30 pratos (porcelana lisa e sem ornamentos excessivos)
30 talheres (metal e sem ornamentos excessivos)
guardanapos de papel (brancos e de folha dupla)
Jarras e suqueiras (vidro transparente)
Suporte para apoio para os alimentos como rechaud,

baixelas, bandejas, travessas, bules, açucareiros e porta-adoçantes,
dentre outros (inox, modelo liso, sem ornamentos excessivos)

Suporte com gelo (para bebidas)
 
Quantidade de Sessões
 
Conforme Despacho CARP (0946341) estão previstas

para o ano de 2022 até 12 sessões plenárias para o mês de agosto e
até 15 sessões plenárias nos meses subsequentes, até dezembro.

12 - agosto
15 - setembro
15 - outubro
15 - novembro
15 - dezembro
Totalizando 72 sessões.
 
Esse quantitativo de sessões plenárias pode sofrer
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Esse quantitativo de sessões plenárias pode sofrer
variação em decorrência da necessidade de julgamento de processos
que demandem urgência em sua análise pela Corte, bem como,
eventualmente, em razão de elevada demanda processual

Quantidade de Pessoas : 30 (trinta) - contudo, é
conveniente deixar uma margem de sobra tendo em vista a eventual
presença de diversas autoridades no 1º e 2º turno das eleições.

 
3. Especificações do Objeto:
3.1 Fornecimento de serviços e alimentação no formato

de lanche para os membros do pleno e demais autoridades.
3.2 Os horários, bem como as datas e local para a

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

3.3 A arrumação no local de realização do serviço, estará
a cargo da contratada, bem como a apresentação apropriada,
acrescentando-se o fornecimento de material  para servir aos
participantes.

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

3.5 Os produtos solicitados conterão a data de validade
facilmente identificável, devendo, ainda, apresentar ótima aparência,
consistência, odor, cor, textura e sabor característicos.

3.6 Os produtos deverão ser servidos de forma
apropriadas à especificidade de cada item a fim de que não se
degenerem;

3.7 A interessada deverá consignar na Proposta
Comercial o valor unitário por pessoa referente ao fornecimento
do serviço de lanches.

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

3.9 A contratada deve estar apta a realizar o
fornecimento durante o período eleitoral, compreendido
entre os meses de agosto a dezembro de 2022;

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

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

antes do início das sessões, de acordo com o calendário das sessões
do Tribunal Pleno a ser encaminhado à CONTRATADA assim que for
aprovado pelo órgão.

5.2 A contratada deve acompanhar as alterações de
horário, se houver, através de contato direto com o(a) servidor(a)
designado(a) fiscal de contrato;

 
6. Local de Entrega:
6.1 Os serviços e lanches deverão ser fornecidos em

local indicado pela fiscalização, no Prédio-Sede do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas- TRE-AL, situado à Rua Aristeu de Andrade, nº
377, Farol, nesta, CEP: 57051.090, devendo ser conferido e recebido
por fiscais designados para acompanhamento da execução dos
serviços e das especificações constantes no Edital, Termo de
Referência e na Minuta de Contrato.

 
7. Dos requisitos para o manuseio e preparo dos

alimentos
7.1 Os meios de transporte do alimento preparado devem

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

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

7. 3 Os alimentos preparados para determinado evento
deverão ser consumidos naquele período e, no caso de eventual
excedente, caberá ao CONTRATANTE determinar a sua destinação.

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

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

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

 
8. Dos requisitos para organização das mesas
8.1 Manter as mesas impecavelmente dispostas, com

toalhas bem passadas e com pratos, copos, xícaras, talheres,
garrafas térmicas, jarros, bandejas, dentre outros, perfeitamente
limpos.

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

 
 
9. Da Gestão e Fiscalização do Contrato
9.1 Nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº

8.666/1993, a responsabilidade pela gestão desta contratação ficará
a cargo das servidoras designadas através da PORTARIA
PRESIDÊNCIA Nº 260/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG, as quais
serão também responsáveis pelo recebimento definitivo.

9.2 O recebimento provisório ficará a cargo dos fiscais
designados.

9.3 Ao tomarem conhecimento de qualquer
irregularidade ou inadimplência por parte da contratada, os
servidores responsáveis pela fiscalização deverão, de imediato,
comunicar por escrito à Gestão Contratual, 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.
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9.4 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".

9.5 A IN n.º 7, de 05 de julho de 2021, também
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;"

 
10. DAS CONDIÇÕES GERAIS
10.1. Qualquer comprovação de falta de higiene, tanto

no preparo ou após fornecidos os lanches, obrigará a CONTRATADA
a substituir as quantidades fornecidas, arcando com os respectivos
custos, independente das penalidades legalmente previstas.

10.2. Todos os produtos utilizados devem estar conforme
as especificações constantes do item 2, podendo a CONTRATANTE
recusar-se a recebê-los caso estejam fora dos padrões especificados,
mesmo que a verificação somente tenha se tornado possível no
decorrer da utilização. Neste caso, os produtos ficarão à disposição
da CONTRATADA para recolhimento e não serão pagos.

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

10.4. O recebimento dos lanches e materiais necessários
ao seu consumo será feito por representante designado pelo TRE,
que acompanhará a preparação do local onde serão servidos.
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11. Das Obrigações da Contratada
Além das obrigações constantes nas especificações no

item 2 (ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO), constituem obrigações da
CONTRATADA:

11.1 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.

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

11.3 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.

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

11.5 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) do objeto contratado.

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

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

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

11.9 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.

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

lanches na sede do TRE, que devem ser transportados em
embalagens hermeticamente fechadas, em plástico resistente, com
impressão das datas de fabricação e vencimento.

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

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

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

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

11.12 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.

11.13 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.

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

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

 
13. Das Obrigações do Contratante
13.1 Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do

objeto deste Termo de Referência.
13.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que
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venham a ser solicitados pelo contratador.
13.3 Efetuar o pagamento na forma ajustada neste

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

Edital, no Termo de Referência e outras previstas no Contrato.
13.5 Rejeitar, no todo ou em parte, produtos que a

CONTRATADA entregar fora das especificações previstas no edital.
 
14. Das Penalidades
14.1 Serão aplicadas à CONTRATADA, garantidos o

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

Obrigações
15.1. 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.

15.2 O CONTRATANTE, a partir do 1° (primeiro) 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.

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

15.4 Entende-se configurada a recusa, além do
descumprimento do prazo estabelecido no subitem 15.2 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.

15.5 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.

15.6 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
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16.1 Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser
aplicada multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da total da
contratação.

16.2 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.

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

16.4 O TRE de Alagoas poderá suspender a parte
controversa do valor a ser pago à contratada, devendo realizar, no
prazo previsto para pagamento, a parte incontroversa.

16.5 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.

16.6 As penalidades aplicadas à contratada serão
registradas no SICAF.

 
17. Do Procedimento para Pagamento
17.1 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.

17.2 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.
17.3 O processo de pagamento deve atentar para o

procedimento estabelecido na IN n.º 3, de 29 de março de 2022, que
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versa sobre o processo de pagamento no Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas – TRE/AL (1036418).

Documento assinado eletronicamente por MARIA CAROLINA PORTELLA MARTINS,
Assessor(a) Especial, em 15/06/2022, às 17:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS,
Assessor(a) Administrativa da Presidência, em 15/06/2022, às 17:34, 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
1088357 e o código CRC 1AF1AE6E.

0005590-65.2021.6.02.8502 1088357v12
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de junho de 2022.
Ilustríssimo Senhor Secretário de Administração,
 
 
Em atenção ao Despacho de evento SEI nº

(1070333), informo que a minuta do TR (1074417) foi alterada com
base no Despacho AEP (1088333), tendo em vista que o
reformulamos para uma melhor adequação ao objeto dos autos, de
forma que deverá ser considerado o novo Termo de Referência
AEP (1088357)

Retorno os autos para essa Secretária para continuidade
do feito.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA CAROLINA PORTELLA MARTINS,
Assessor(a) Especial, em 15/06/2022, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS,
Assessor(a) Administrativa da Presidência, em 15/06/2022, às 17:48, 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
1090358 e o código CRC 31C11904.

0005590-65.2021.6.02.8502 1090358v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 16 de junho de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Tendo por certo caber a esta Secretaria a

competência para aprovar proposições de contratações, nos
limites fixados na Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, peço-lhe
vênia para, em face do que consta no Parágrafo único do art.
2º da Resolução TRE/AL nº 15.817/2017, submeter os
presentes autos à consideração superior dessa Diretoria-
Geral, sugerindo, com base no disposto no art. 6º da mesma
Resolução, a evolução do feito à análise prévia da
COAUD, para aferir a conformidade da proposição veiculada
no Termo de Referência AEP 1088357 às regras definidas no
mencionado normativo, abaixo transcrito: 

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,
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de 1º.07.1998, que dispõe sobre a concessão
de lanches aos ministros e servidores que, em
caráter excepcional, permaneçam após as 20
horas no Tribunal Superior Eleitoral; e
CONSIDERANDO o entendimento do Tribunal
de Contas da União (Acórdão 1730/2010 -
Plenário), que aponta para a legalidade das
despesas com o fornecimento de lanches e
congêneres em eventos de capacitação, desde
que tenham vinculação direta e concreta com
os objetivos institucionais da entidade;
RESOLVE:
Art. 1º Autorizar a Secretaria deste Tribunal
Regional Eleitoral a realizar despesas com
alimentação, na forma estabelecida por esta
Resolução.
Art. 2º A alimentação será concedida aos
servidores, membros e demais autoridades que
participarem de sessões judiciais e
administrativas, quando estas se estenderem
além do horário de funcionamento desta Corte.
Parágrafo único. O Diretor-Geral baixará
ato fixando critérios objetivos que
determinem a necessidade e forma de
fornecimento da alimentação. 
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
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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." (Grifo
nosso)
 

Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 16/06/2022, às 23:41, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1090550 e o código CRC 7D28E8AF.

0005590-65.2021.6.02.8502 1090550v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 17 de junho de 2022.
 
Encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Auditoria

Interna, na forma sugerida pelo sr. Secretário de Administração
(1090550).

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 17/06/2022, às 08:42, 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
1090616 e o código CRC 5FA58EC4.

0005590-65.2021.6.02.8502 1090616v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 3910 - TRE-AL/PRE/COAUD

À Diretoria-Geral,
 
Trata-se de possível contratação de empresa para

fornecimento de lanches aos membros, autoridades e servidores
participantes das sessões plenárias deste Tribunal, que se
estenderem além do horário de funcionamento da Corte, no período
eleitoral de 2022, de acordo com a Resolução TRE-AL nº
15.817/2017. 

No que diz respeito à análise da contratação por esta
COAUD, suscitada pela Secretaria de Administração (1090550),
destacamos o que prescreve o art. 19 do Estatuto de Auditoria
Interna deste Tribunal (Resolução TRE/AL nº 16.043/2020), quanto
às limitações de atuação desta Unidade de Auditoria, durante a fase
de instrução de procedimentos de contratação:

Art. 19 O servidor lotado na Unidade de Auditoria
Interna não poderá:
(...)
IV – ter responsabilidade ou autoridade operacional
sobre atividade auditada, ou exercer atividades
próprias e típicas de gestão, tais como:
a) atos que resultem em emissão de empenho,
autorização de pagamento e suprimento ou dispêndio
de recursos, independentemente do valor atribuído;
b) análise prévia de processo que objetive
aprovação ou avaliação de estudos técnicos
preliminares, projeto básico, termo de
referência e respectivos editais de licitação ou
minutas de contratos, bem como de aditivos
contratuais, independentemente do valor
atribuído;
(...)
 

Sendo assim, registramos que os exames e manifestações
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dessa Unidade estão restritos aos procedimentos de auditoria e que a
fiscalização do objeto em questão poderá ser incluída em Plano Anual
de Auditoria vindouro, conforme critérios de materialidade, risco,
criticidade e relevância, a serem estabelecidos.

No entanto, considerando a preocupação assinalada pelo
Senhor Secretário de Administração, baseada no cenário de escassez
de recursos demonstrada nos autos, em breve consulta às decisões
do Tribunal de Contas da União, localizamos, dentre outros, o
Acórdão TCU nº 8564/2017 – 2ª Câmara, cujo enunciado resume:

A Administração não deve realizar despesas com
festividades, eventos comemorativos, lanches e
congêneres não vinculados às finalidades da entidade
e sem que haja comedimento de gastos, em
obediência aos princípios da legalidade, da
moralidade, da legitimidade e da economicidade.

Fica evidenciado da leitura das decisões da Corte de
Contas que tais despesas à conta de recursos públicos devem
observar alguns requisitos, sob pena de responsabilização dos
agentes que autorizarem a sua realização: a) vinculação às
finalidades e objetivos da entidade; b) moderação dos valores
despendidos; c) natureza excepcional; e d) submissão aos princípios
da legalidade, moralidade, legitimidade e economicidade.

Assim, da análise superficial do termo de referência
constante no evento 1088357, levando em conta a busca pelo
comedimento dos gastos públicos, em obediência aos princípios da
legalidade, moralidade, legitimidade e economicidade, elencamos
algumas sugestões a serem avaliadas, desde que haja disponibilidade
orçamentária para a possível contratação:

a) Reduzir a estimativa de 72 (setenta e duas) para o
máximo de 60 (sessenta) sessões, considerando que nem todas se
estendem além do horário de funcionamento do Tribunal,
especialmente considerando o grande número de sessões mensais
previstas, além da possibilidade de algumas serem realizadas de
modo virtual; nesse ponto, sugerimos que seja verificada a eventual
definição do formato das sessões no período eleitoral, para garantir
uma estimativa de preços mais próxima da realidade;

b) Reduzir o quantitativo de lanches a serem contratados
para as sessões ordinárias que se estenderem após o horário de
funcionamento do Tribunal, para o máximo de 15 lanches,
considerando que não mais serão kits individuais e que há
possibilidade dos servidores fazerem rodízio no acompanhamento das
sessões;

c) Rever o número de envolvidos dentre os membros e
outras autoridades, atualmente estimada em 30 pessoas, no sentido
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outras autoridades, atualmente estimada em 30 pessoas, no sentido
de reduzir esse quantitativo, bem como a estrutura de apoio do
lanche quente nos 1º e 2º turnos, que decerto na forma indicada irá
encarecer a contratação, a exemplo do fornecimento de mesas com
cadeiras, que exigem o custeio de louças apropriadas, toalhas, cobre
manchas etc; nesse aspecto, considerando que o objetivo da
contratação é simplesmente a alimentação, sugerimos que procurem
evitar despesas com estrutura que guarde similaridade com a de
eventos festivos ou comemorativos, condenada pelo TCU.

 

Documento assinado eletronicamente por GIANE DUARTE COÊLHO MOURA,
Coordenadora, em 22/06/2022, 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
1093205 e o código CRC 094108EF.

0005590-65.2021.6.02.8502 1093205v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de junho de 2022.
 
Ciente da informação 3910 (1093205), apresentada pela

sra. Coordenadora de Auditoria Interna.
Considerando as sugestões nela trazidas, oriento a

remessa dos autos à Assessoria Especial da Presidência para
eventual reavaliação do termo de referência 1088357.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 22/06/2022, 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
1093519 e o código CRC 9C9D1CFC.

0005590-65.2021.6.02.8502 1093519v1
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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 julho de 2022.
 
Em atenção ao Despacho GDG (1093519),

encaminhamos o novo Termo de Referência com as devidas
justificativas para ciência e apreciação do Senhor Diretor-
Geral e do Senhor Secretário de Administração.

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA CAROLINA PORTELLA MARTINS,
Assessor(a) Especial, em 06/07/2022, às 17:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS,
Assessor(a) Administrativa da Presidência, em 06/07/2022, às 17:22, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1100718 e o código CRC E1D9E161.

0005590-65.2021.6.02.8502 1100718v1
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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

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

EVENTO: ELEIÇÕES GERAIS 2022

 

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 e
fornecimento de refeição no formato de lanches, quando da realização das
sessões plenárias do Tribunal, durante o período eleitoral, de agosto a
dezembro de 2022, inclusive sábados, domingos e feriados, se necessário, e no
domingo em que ocorrerá as eleições relativas ao  1º turno, e eventual 2º
turno, se houver.
1.2 O fornecimento de lanches será concedido aos servidores, membros e
demais autoridades, em caráter excepcional, em conformidade com a
Resolução nº 15.817/2017, quantidade e especificações constantes no item 2 .
1.3  Excepcionalmente, no 1º e 2ª turno será fornecido um lanche quente a
partir das 19h, visto o previsível prolongamento das sessões nestes períodos.
1.4 A aquisição deverá ser sob demanda, observada a quantidade estimada
de 30 (trinta) pessoas por sessão e as especificações do item 2.
 
2. Descrição dos serviços:
 
 Lanche quente -  1º e 2º turno 
 
02 pratos quentes com proteína 
03 acompanhamentos 
01 salada crua 
01 salada cozida
02 opções de sobremesa 
02 opções de suco 
refrigerante (2 sabores, tipo Guaraná Antárctica, Coca-cola ou de qualidade
similar)
refrigerante dietético (2 sabores, tipo Guaraná Antárctica, Coca-cola ou de
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qualidade similar)
Cafezinho
Água mineral
Água de côco-anão natural 
Açúcar em sachê; adoçante líquido ou em sachê (sucralose e não aspartame) 
 
Materiais e utensílios para o lanche quente
06 mesas redondas (branca e lisa)
30 cadeiras com capas (branca e lisa)
30 pratos (porcelana lisa e sem ornamentos excessivos)
30 talheres (metal e sem ornamentos excessivos)
30 copos ( vidro fino, liso e incolor)
Copos descartáveis
06 toalhas de mesa (branca e/ou brocado discreto)   + cobre manchas  (lisa, na
cor branca ou em tons neutros, sem qualquer desenho ou estampa)
02 toalhas de mesa grande (em brocado discreto ou na cor branca ou em tons
neutros, sem qualquer desenho ou estampa )
Suporte para apoio para os alimentos como rechaud, baixelas, bandejas,
travessas, bules, açucareiros e porta-adoçantes, dentre outros (inox, modelo
liso, sem ornamentos excessivos)
Jarras e suqueiras (vidro transparente)
Suporte com gelo (para bebidas)
guardanapos de papel (brancos e de folha dupla)
 
 
Lanches 1º e 2º Turno
1 torta salgada
1 torta doce
1 bolo
Sanduíches frios
1 tabua de frios e torradas
1 opção de proteína 
salada de fruta
02 opções de suco 
refrigerante (2 sabores, tipo Guaraná Antárctica, Coca-cola ou de qualidade
similar)
refrigerante dietético (2 sabores, tipo Guaraná Antárctica, Coca-cola ou de
qualidade similar)
Café
Água mineral
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Água mineral
Água de côco-anão natural 
Açúcar em sachê; adoçante líquido ou em sachê (sucralose e não aspartame) 
 
 
Estrutura de apoio do lanche
 
02 toalhas de mesa (branca em brocado discreto e/ou tom neutro)
30 copos ( vidro fino, liso e incolor)
30 pratos (porcelana lisa e sem ornamentos excessivos)
30 talheres (metal e sem ornamentos excessivos)
Copos descartáveis
guardanapos de papel (brancos e de folha dupla)
Suporte para apoio para os alimentos como rechaud, baixelas, bandejas,
travessas, bules, açucareiros e porta-adoçantes, dentre outros (inox, modelo
liso, sem ornamentos excessivos)
Suporte com gelo (para bebidas)
 
 
Lanches Sessões Ordinárias (Agosto a Dezembro)
 
sanduiches/ torta salgada/ variedade de salgado
torta doce/ bolos e similares
02 opções de suco
Água mineral
Café
Açúcar em sachê; adoçante líquido ou em sachê (sucralose e não aspartame) 
 
Estrutura de apoio do lanche
 
02 toalhas de mesa (branca em brocado discreto ou tom neutro)
30 copos ( vidro fino, liso e incolor)
Copos descartáveis
30 pratos (porcelana lisa e sem ornamentos excessivos)
30 talheres (metal e sem ornamentos excessivos)
guardanapos de papel (brancos e de folha dupla)
Jarras e suqueiras (vidro transparente)
Suporte para apoio para os alimentos como rechaud, baixelas, bandejas,
travessas, bules, açucareiros e porta-adoçantes, dentre outros (inox, modelo
liso, sem ornamentos excessivos)
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Suporte com gelo (para bebidas)
 
Quantidade de Sessões
 
Conforme o contido no Despacho CARP (0946341), estão previstas para o ano
de 2022 até 12 sessões plenárias para o mês de agosto e até 15 sessões
plenárias nos meses subsequentes, até dezembro.
12 - agosto
15 - setembro
15 - outubro
15 - novembro
15 - dezembro
Totalizando 72 sessões.
 
Este quantitativo de sessões plenárias pode sofrer variação em decorrência da
necessidade de julgamento de processos que demandem urgência em sua
análise pela Corte, bem como, eventualmente, em razão de elevada demanda
processual
Quantidade de Pessoas : 30 (trinta) - contudo, é conveniente deixar uma
margem de sobra, tendo em vista a eventual presença de diversas autoridades
no 1º e 2º turno das eleições.
 
3. Especificações do Objeto:
3.1 Fornecimento de serviços e alimentação no formato de lanche para
os membros do pleno e demais autoridades.
3.2 Os horários, bem como as datas e local para a prestação dos serviços
serão definidos pela gestão contratual, devendo a contratada ser informada
com, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência, inclusive para
ciência quanto aos itens que deverão ser servidos, de acordo com a
diversidade prevista neste termo de referência.
3.3 A arrumação no local de realização do serviço, estará a cargo da
contratada, bem como a apresentação apropriada, acrescentando-se o
fornecimento de material  para servir aos participantes.
3.4 Após a finalização dos serviços, a contratada fica obrigada a recolher o
material utilizado, assim como manter o local limpo. 
3.5 Os produtos solicitados conterão a data de validade facilmente
identificável, devendo, ainda, apresentar ótima aparência, consistência, odor,
cor, textura e sabor característicos.
3.6 Os produtos deverão ser servidos de forma apropriadas à especificidade
de cada item a fim de que não se degenerem;
3.7 A interessada deverá consignar na Proposta Comercial o valor unitário
por pessoa referente ao fornecimento do serviço de lanches.
3.8 Nos preços indicados na Proposta Comercial deverão estar incluídos todos
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os custos, benefícios, encargos, tributos e demais contribuições pertinentes à
execução contratual.
3.9 A contratada deve estar apta a realizar o fornecimento durante o
período eleitoral, compreendido entre os meses de agosto a dezembro
de 2022;
3.10  A contratada deve oferecer um percentual de 20% (vinte por
cento) dos lanches, dentre os itens sugeridos, para intolerantes
a glúten e lactose.
 
 
4. Justificativa:
4.1  A contratação pretendida atende ao estabelecido na Res. TRE/AL nº
15.817/2017, que dispõe sobre a concessão de alimentação, 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  Convém ressaltar a relevância do período eleitoral, uma vez que
a eleição é a atividade fim desta Especializada , realizada, enfatize-se,
a cada dois anos, no interregno de agosto a dezembro.
Considerando que a missão do TRE é garantir a legitimidade do processo
eleitoral, com vistas a consolidar a credibilidade da Justiça Eleitoral,
especialmente quanto à efetividade, transparência e segurança, é de suma
importância que todo o processo transcorra de forma escorreita visando
garantir os princípios do Estado Democrático de Direito, a fim de assegurar a
lisura do pleito eleitoral, que garantirá a escolha dos representantes eleitos,
como ordena a Constituição. Isto posto, é de clara evidência a contuidade dos
trabalhos objetivando efetivar todo o processo eleitoral, onde cada etapa é
necessária para a realização do todo, no qual uma das etapas é composta
pelas Sessões Plenárias, quando acontecem os julgamentos dos processos
eleitorais. Assim, para proceder aos referidos julgamentos, faz-se
indispensável, nos termos do Regimento Interno desta Corte, a participação
dos Membros Desembargadores Eleitorais, Procurador Regional Eleitoral,
assessores e servidores de apoio. Ademais, cabe frisar que as aludidas
Sessões, a depender da quantidade de processos em pauta, poderão
extrapolar o horário ordinário, prolongando-se além do previsto, o que requer
que seja fornecida a alimentação aos membros, servidores e demais
autoridades presentes, conforme disposto na  Res. TRE/AL nº 15.817/2017,
o que será esmiuçadamente explanado nos próximos tópicos.
4.3 Referente a estimativa de 72 (setenta e duas) sessões, tal número não
implica que será utilizado em sua totalidade, visto que pelo critério da
razoabilidade, é prudente corroborar o quantitativo previsto pela
Coordenadoria de Acompanhamento e Registros Plenários - CARP (0946341),
unidade vinculada à Secretaria Judiciária, do que realizar o aditamento do
contrato, uma vez que o pagamento só se dará mediante execução do
serviço, ou seja, por demanda utilizada, considerando ainda, a
imprevisibilidade de duração das sessões, que poderão se estender além do
horário de funcionamento, conforme previsto no art. 2º da Resolução  TRE/AL
nº 15.817/2017.
4.4 Quanto aos participantes depreende-se ainda do mencionado art. 2º, que a
alimentação será concedida aos servidores, membros e demais autoridades
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que participarem de sessões judiciais e administrativas, quando estas se
estenderem além do horário de funcionamento desta Corte, sendo válido
ressaltar que durante esse período poderão estar presentes diversas
autoridades necessárias à realização das sessões, a exemplo de Procuradores
Regionais Eleitorais, Procuradores Regionais Eleitorais Auxiliares, Juiz Auxiliar
da Presidência, Juiz Auxiliar da Corregedoria Regional Eleitoral, Juízes
Auxiliares da Propaganda Eleitoral, servidores de apoio às Sessões Plenárias,
servidores Assessores dos membros do Pleno, entre outros. Sendo assim, não
havendo como quantificar o número exato de participantes a cada sessão,
convém manter um número flexível para a inclusão daqueles que acaso
compareçam às mesmas, possam participar da alimentação.
4.5  Observa-se que o fornecimento da alimentação, de acordo com
a  Resolução TRE/AL nº 15.817/2017, tem vinculação direta com os objetivos
institucionais deste Regional. Portanto, para a boa prestação do serviço faz-se
necessário que o presente Termo de Referência contemple todos os utensílios
para a execução e realização da alimentação, já que estes são imprescindíveis.
4.6  Ressaltando ainda os precedentes existentes, a exemplo dos Termos de
Referência insertos no Processo SEI 0010681-61.2019.6.02.8000 - Termo de
Referência 0645638 e Processo SEI 0001041-39.2016.6.02.8000 - Termo
de Referência 0118595, as mesas e cadeiras a serem utilizadas
especificamente nos lanches quentes nas datas de realização do 1º
turno e 2º turno, se houver, não configuram evento festivo, posto que
servirão para melhor acomodar as autoridades presentes, tendo em vista que
os trabalhos, nos respectivos dias, se estenderão por conta da apuração dos
votos, proclamação dos resultados e eventuais imprevistos que exijam a
permanência dos membros por mais tempo do que o estimado. Além do que
evitar-se-á o uso do mobiliário pertencente a este Regional visando não causar
dano ao Patrimônio. Assim, faz parte do labor a necessária e breve pausa para
a alimentação dos membros e autoridades, haja vista a imperiosa continuidade
dos trabalhos, especificamente neste período.   
 
5. Prazo para entrega:
5.1 Os itens deverão ser entregues em até 01 (uma) hora antes do início das
sessões, de acordo com o calendário das sessões do Tribunal Pleno a ser
encaminhado à CONTRATADA assim que for aprovado pelo órgão.
5.2 A contratada deve acompanhar as alterações de horário, se houver,
através de contato direto com o(a) servidor(a) designado(a) fiscal de contrato;
 
6. Local de Entrega:
6.1 Os serviços e lanches deverão ser fornecidos em local indicado pela
fiscalização, no Prédio-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas- TRE-AL,
situado à Rua Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, nesta, CEP: 57051.090,
devendo ser conferido e recebido por fiscais designados para
acompanhamento da execução dos serviços e das especificações constantes
no Edital, Termo de Referência e na Minuta de Contrato.
 
7. Dos requisitos para o manuseio e preparo dos alimentos
7.1 Os meios de transporte do alimento preparado devem ser higienizados,
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sendo adotadas medidas a fim de garantir a ausência de vetores e pragas
urbanas. Os veículos devem ser dotados de cobertura para proteção de carga,
não devendo transportar outras cargas que comprometam a qualidade
higiênico-sanitária do alimento preparado, conforme RDC nº 216/2004, da
ANVISA.
7.2 Em todo o serviço deverão ser atendidas as Boas Práticas de Fabricação
de Alimentos, de acordo com a RDC Nº 216/2004, da ANVISA, além de técnicas
corretas de culinária e higiene, mantendo-se os alimentos saudáveis e
adequadamente temperados, respeitando as características próprias de cada
ingrediente, assim como os diferentes fatores de modificação – físico, químico
e biológico – no sentido de assegurar a preservação dos nutrientes.
7.3 Os alimentos preparados para determinado evento deverão ser
consumidos naquele período e, no caso de eventual excedente, caberá ao
CONTRATANTE determinar a sua destinação.
7.4 Qualquer tipo de alimento anteriormente preparado pela CONTRATADA
não poderá ser reutilizado no preparo de outros lanches e congêneres.
7.5 Quanto ao sabor dos pratos, estes não deverão ser excessivamente
temperados, nem insossos.
7.6 Os alimentos utilizados devem ser, prioritariamente, frescos e naturais,
evitando-se, sempre que possível, os enlatados, corantes, aromatizantes
químicos e sabores artificiais.
 
8. Dos requisitos para organização das mesas
8.1 Manter as mesas impecavelmente dispostas, com toalhas bem passadas e
com pratos, copos, xícaras, talheres, garrafas térmicas, jarros, bandejas,
dentre outros, perfeitamente limpos.
8.2 As bebidas servidas em jarras ou garrafas térmicas deverão ser
identificadas com adesivo ou plaqueta contendo o nome do conteúdo impresso
em papel branco, posicionado à sua frente, na mesa.
 
 
9. Da Gestão e Fiscalização do Contrato
9.1 Nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, a responsabilidade
pela gestão desta contratação ficará a cargo das servidoras designadas
através da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 260/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG, as
quais serão também responsáveis pelo recebimento definitivo.
9.2 O recebimento provisório ficará a cargo dos fiscais designados.
9.3 Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência
por parte da contratada, os servidores responsáveis pela fiscalização deverão,
de imediato, comunicar por escrito à Gestão Contratual, 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.
9.4 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
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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".
9.5 A IN n.º 7, de 05 de julho de 2021, também 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;"
 
10. DAS CONDIÇÕES GERAIS
10.1. Qualquer comprovação de falta de higiene, tanto no preparo ou após
fornecidos os lanches, obrigará a CONTRATADA a substituir as quantidades
fornecidas, arcando com os respectivos custos, independente das penalidades
legalmente previstas.
10.2. Todos os produtos utilizados devem estar conforme as especificações
constantes do item 2, podendo a CONTRATANTE recusar-se a recebê-los caso
estejam fora dos padrões especificados, mesmo que a verificação somente
tenha se tornado possível no decorrer da utilização. Neste caso, os produtos
ficarão à disposição da CONTRATADA para recolhimento e não serão pagos.
10.3. Os lanches e materiais necessários ao consumo devem ser entregues no
prazo previamente informado pelo TRE, sendo considerado como recusa
formal a falta de entrega dos mesmos no prazo estabelecido, salvo caso
fortuito ou força maior, comprovados pela CONTRATADA.
10.4. O recebimento dos lanches e materiais necessários ao seu consumo será
feito por representante designado pelo TRE, que acompanhará a preparação
do local onde serão servidos.
 
11. Das Obrigações da Contratada
Além das obrigações constantes nas especificações no item
2 (ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO), constituem obrigações da CONTRATADA:
11.1 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.
11.2 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante,
obrigando a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da
qualidade dos serviços.
11.3 Prestar os serviços contratados com as características exigidas no
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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.
11.4 Não veicular publicidade, vinculada ou não, acerca do contrato firmado
com o TRE de Alagoas, salvo oficialmente autorizado pela Administração.
11.5 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto contratado.
11.6  Por acordo entre as partes as supressões poderão ser superiores ao
limite de 25% estabelecido no item anterior.
11.7 Atender prontamente todas as solicitações do TRE de Alagoas previstas
no Edital, no Termo de Referência e outras estabelecidas no Contrato.
11.8  Comunicar ao TRE de Alagoas, por escrito, qualquer anormalidade de
caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários.
11.9 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.
11.9.1. Assumir todos os ônus relativos ao pagamento de salários e encargos
trabalhistas referentes a seus empregados, bem como os encargos judiciais ou
extrajudiciais decorrentes da execução dos serviços objeto da avença, que
tiver dado causa a terceiro(s) pela mesma contratada(a).
11.9.2. Possuir veículo adequado para a entrega dos lanches na sede do TRE,
que devem ser transportados em embalagens hermeticamente fechadas, em
plástico resistente, com impressão das datas de fabricação e vencimento.
11.9.3. A CONTRATADA deverá fornecer toda a estrutura necessária para a
execução do serviço, como copos, garrafas térmicas, jarras, material de copa e
cozinha, dentre outros.
11.10 A CONTRATADA, antes do evento, deverá providenciar toda a
arrumação do espaço onde ocorrerá o serviço.
11.10. Proceder à entrega dos lanches e materiais nas condições mencionadas
neste Termo e de acordo com as especificações e condições previstas no
edital, em qualquer local indicado pelo CONTRATANTE, nesta capital. Caso
seja verificada qualquer incompatibilidade ou irregularidade, o material
deverá ser substituído, por conta e ônus da CONTRATADA, em no máximo 50
(cinquenta) minutos, não considerados como prorrogação do prazo da
entrega, sob pena de glosa no pagamento e aplicação de penalidades.
11.11 Manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na contratação, conforme inciso XIII, art. 55, da Lei nº 8.666/1993.
11.12 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.
11.13 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.
11.14 Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital, no Termo de
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Referência e outras previstas no Contrato.
11.15 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato, sem
prévia anuência do TRE;
 
13. Das Obrigações do Contratante
13.1 Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Termo de
Referência.
13.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pelo contratador.
13.3 Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Termo de Referência e no
Instrumento Contratual.
13.4 Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital, no Termo de
Referência e outras previstas no Contrato.
13.5 Rejeitar, no todo ou em parte, produtos que a CONTRATADA entregar
fora das especificações previstas no edital.
 
14. Das Penalidades
14.1 Serão aplicadas à CONTRATADA, garantidos o contraditório e a ampla
defesa, as penalidades conforme a seguir:
 
15. Advertência
Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigações
15.1. 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.
15.2 O CONTRATANTE, a partir do 1° (primeiro) 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.
15.3 Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor total da contratação.
15.4 Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo
estabelecido no subitem 15.2 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.
15.5 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.
15.6 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
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16.1 Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 10% (dez
por cento) sobre o valor da total da contratação.
16.2 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.
16.3 As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem
efetuados ou da garantia, quando houver, ou ainda cobradas
administrativamente e, na impossibilidade, judicialmente.
16.4 O TRE de Alagoas poderá suspender a parte controversa do valor a ser
pago à contratada, devendo realizar, no prazo previsto para pagamento, a
parte incontroversa.
16.5 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.
16.6 As penalidades aplicadas à contratada serão registradas no SICAF.
 
17. Do Procedimento para Pagamento
17.1 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.
17.2 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.
17.3 O processo de pagamento deve atentar para o procedimento
estabelecido na IN n.º 3, de 29 de março de 2022, que versa sobre o processo
de pagamento no Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL (1036418).

Documento assinado eletronicamente por MARIA CAROLINA PORTELLA MARTINS,
Assessor(a) Especial, em 12/07/2022, às 18:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS,
Assessor(a) Administrativa da Presidência, em 12/07/2022, às 18:20, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
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1100734 e o código CRC E0D440B3.

0005590-65.2021.6.02.8502 1100734v16
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de julho de 2022.
Em atenção ao Despacho GDG (1093519),

encaminhamos o novo Termo de Referência (1100734), com
as devidas justificativas, para ciência e apreciação do Senhor
Diretor-Geral e do Senhor Secretário de Administração.

Documento assinado eletronicamente por MARIA CAROLINA PORTELLA MARTINS,
Assessor(a) Especial, em 12/07/2022, às 18:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS,
Assessor(a) Administrativa da Presidência, em 12/07/2022, 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
1103864 e o código CRC ED65E2BE.

0005590-65.2021.6.02.8502 1103864v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 12 de julho de 2022.
Ao Senhor Diretor-Geral, sugiro, com a devida

vênia, que o Termo de Referência AEP 1100734 seja
submetido à apreciação dos ilustres membros da CPPE, por
ocasião da reunião agendada para o próximo dia 15, sexta-
feira.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 12/07/2022, às 19:48, 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
1103938 e o código CRC AA2F9B3F.
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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 julho de 2022.
Considerando a proposição do Sr. Secretário de

Administração (1103938), oriento a remessa dos autos à
Assessoria de Gestão Estratégica para incluir na pauta da
próxima reunião da Comissão Permanente de Planejamento de
Eleições, agendada para o próximo dia 15, sexta-feira, a
apreciação do Termo de Referência AEP 1100734. 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 13/07/2022, às 15:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1104203 e o código CRC 268086CD.

0005590-65.2021.6.02.8502 1104203v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 18 de julho de 2022.
De ordem, registra-se que os membros da Comissão

Permanente de Planejamento de Eleições deliberaram no
sentido (1105396) de que a presente pauta seja objeto de
discussão na próxima reunião da CPPE.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 18/07/2022, às 19:08, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1107069 e o código CRC F70B6786.
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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 julho de 2022.
Senhor Diretor-Geral,
 
Informo que durante a reunião da CPPE, ocorrida

no dia 15 de julho de 2022 (Ata 1107876 em procedimento de
coleta de assinaturas), houve a aprovação do Termo de
Referência 1100734, quanto às questões logísticas interentes
à pretensa contratação. 

Ante o exposto, sugiro envio à SAD para
prosseguimento do feito. 

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 20/07/2022, às 12:30, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1108354 e o código CRC C6A30891.
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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 julho de 2022.
Senhor Diretor-Geral,
Chamo o feito à ordem para informar que durante a

reunião da CPPE ocorrida em 19 de julho de 2022, cuja ata
encontra-se em procedimento de coleta de assinaturas
(1107876), os membros da Comissão deliberaram no seguinte
sentido:

"Deliberação: Os membros da Comissão Permanente de
Planejamento de Eleições deliberaram no sentido de
aprovar o Termo de Referência com as modificações
sugeridas, no que diz respeito à logística da
contratação. O feito deve seguir para que a gestão
contratual promova as alterações no Termo de
Referência, submetendo-o, após, à SAD para aprovação
técnica."

Ante o exposto, sugiro envio à gestão contratual
para inserir as alterações e, após, direcionamento à SAD para
aprovação do TR, no âmbito de suas atribuições.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 22/07/2022, às 10:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 22/07/2022, às 10:45, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 22/07/2022, às 10:46, 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
1108892 e o código CRC 82EFBE35.

0005590-65.2021.6.02.8502 1108892v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de julho de 2022.
À gestão contratual para as providências

constantes do Despacho AGE (1108892), com direcionamento
posterior à Secretaria de Administração para aprovação do
Termo de Referência.

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE DE HOLANDA FERREIRA
CALHEIROS, Diretor-Geral em exercício, em 22/07/2022, às 12:33, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1110434 e o código CRC E21EE35C.

0005590-65.2021.6.02.8502 1110434v1

Despacho GDG 1110434         SEI 0005590-65.2021.6.02.8502 / pg. 166



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

 

TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

EVENTO: ELEIÇÕES GERAIS 2022

 

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 e fornecimento de
refeição no formato de lanches, quando da realização das sessões plenárias do
Tribunal, durante o período eleitoral, de agosto a dezembro de 2022, inclusive sábados,
domingos e feriados, se necessário, e no domingo em que ocorrerá as eleições
relativas ao  1º turno, e eventual 2º turno, se houver.

1.2 O fornecimento de lanches será concedido aos servidores, membros e
demais autoridades, em caráter excepcional, em conformidade com a Resolução nº
15.817/2017, quantidade e especificações constantes no item 2 .

1.3  Excepcionalmente, nos dias das Eleições de 1º turno e 2º turno, se houver, será
fornecido um lanche quente a partir das 19h, visto o previsível prolongamento das
sessões nestes períodos.

1.4 A aquisição deverá ser sob demanda, observada a quantidade estimada de 30
(trinta) pessoas por sessão e as especificações do item 2.

 

2. Descrição dos serviços:

 

 Lanche quente -  1º e 2º turno  (servido apenas nos dias das Eleições de 1º
turno e 2º turno, se houver)

02 pratos quentes com proteína 

03 acompanhamentos 

01 salada crua 

01 salada cozida
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02 opções de sobremesa 

02 opções de suco 

refrigerante (2 sabores, tipo Guaraná Antárctica, Coca-cola)

refrigerante dietético (2 sabores, tipo Guaraná Antárctica, Coca-cola)

Cafezinho

Água mineral

Água de côco-anão natural 

Açúcar em sachê; adoçante líquido ou em sachê (sucralose e não aspartame) 

 

Materiais e utensílios para o lanche quente (itens necessários para a
execução dos serviços)

06 mesas redondas (branca e lisa)

30 cadeiras com capas (branca e lisa)

30 pratos (porcelana lisa e sem ornamentos excessivos)

30 conjunto de talheres (garfo, faca, colher em utensílios de metal e sem ornamentos
excessivos)

Utensílios para servir alimentos (em metal e sem ornamentos excessivos)

30 copos ( vidro fino, liso e incolor)

Copos descartáveis

pratos descartáveis

06 toalhas de mesa (branca e/ou brocado discreto)   + cobre manchas  (lisa, na cor
branca ou em tons neutros, sem qualquer desenho ou estampa)

02 toalhas de mesa grande (em brocado discreto ou na cor branca ou em tons
neutros, sem qualquer desenho ou estampa )

Suporte para apoio para os alimentos como rechaud, baixelas, bandejas, travessas,
bules, açucareiros e porta-adoçantes, dentre outros (inox, modelo liso,
sem ornamentos excessivos)

Jarras e suqueiras (vidro transparente)

Suporte com gelo (para bebidas)

guardanapos de papel (brancos e de folha dupla)
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Lanches das Sessões Ordinárias (Agosto a Dezembro)

01 opção de salgado (sanduiches ou torta salgada ou tábua de frios ou salgados,
especificadamente em tamanho coquetel)

01 opção de doces (torta ou bolo ou pavê)

salada de fruta

02 opções de suco

refrigerante (2 sabores, tipo Guaraná Antárctica, Coca-cola)

refrigerante dietético (2 sabores, tipo Guaraná Antárctica, Coca-cola)

Água mineral

Café

Açúcar em sachê; adoçante líquido ou em sachê (sucralose e não aspartame) 

 

 

Estrutura de apoio do lanche (itens necessários para a execução dos
serviços)

02 toalhas de mesa (branca em brocado discreto ou tom neutro)

30 copos ( vidro fino, liso e incolor)

Copos descartáveis

pratos descartáveis

30 pratos (porcelana lisa e sem ornamentos excessivos)

30 conjunto de talheres (garfo, faca, colher em utensílios de metal e sem ornamentos
excessivos)

Utensílios para servir alimentos (em metal e sem ornamentos excessivos)

guardanapos de papel (brancos e de folha dupla)

Jarras e suqueiras (vidro transparente)

Suporte para apoio para os alimentos como rechaud, baixelas, bandejas, travessas,
bules, açucareiros e porta-adoçantes, dentre outros (inox, modelo liso,
sem ornamentos excessivos)

Suporte com gelo (para bebidas)

 

Quantidade de Sessões
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Conforme o contido no Despacho CARP (0946341), estão previstas para o ano de
2022 até 12 sessões plenárias para o mês de agosto e até 15 sessões
plenárias nos meses subsequentes, até dezembro.

12 - agosto

15 - setembro

15 - outubro

15 - novembro

15 - dezembro

Totalizando 72 sessões.

 

Este quantitativo de sessões plenárias pode sofrer variação em decorrência da
necessidade de julgamento de processos que demandem urgência em sua análise pela
Corte, bem como, eventualmente, em razão de elevada demanda processual.

Quantidade de Pessoas : 30 (trinta) contudo, é conveniente deixar uma
margem de acréscimo, tendo em vista a eventual presença de diversas
autoridades no 1º e 2º turno das eleições.

 

3. Especificações do Objeto:

3.1 Fornecimento de serviços e alimentação para os membros do pleno e demais
autoridades.

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

3.3 A arrumação no local de realização do serviço, estará a cargo da contratada, bem
como a apresentação apropriada, acrescentando-se o fornecimento de material  para
servir aos participantes.

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

3.5 Os produtos solicitados conterão a data de validade facilmente identificável,
devendo, ainda, apresentar ótima aparência, consistência, odor, cor, textura e sabor
característicos.

3.6 Os produtos deverão ser servidos de forma apropriadas à especificidade de cada
item a fim de que não se degenerem;

3.7 A interessada deverá consignar na Proposta Comercial o valor unitário por
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pessoa referente ao fornecimento do serviço de lanches.

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

3.9 A contratada deve estar apta a realizar o fornecimento durante o período
eleitoral, compreendido entre os meses de agosto a dezembro de 2022;

3.10  A contratada deve oferecer um percentual de 10% (dez por cento)
dos lanches, dentre os itens sugeridos, para intolerantes a glúten e lactose.

 

 

4. Justificativa:

4.1  A contratação pretendida atende ao estabelecido na Res. TRE/AL nº 15.817/2017,
que dispõe sobre a concessão de alimentação, 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  Convém ressaltar a relevância do período eleitoral, uma vez que a eleição é a
atividade fim desta Especializada, realizada, enfatize-se, a cada dois anos, no
interregno de agosto a dezembro. Considerando que a missão do TRE/AL é
garantir a legitimidade do processo eleitoral, com vistas a consolidar a credibilidade da
Justiça Eleitoral, especialmente quanto à efetividade, transparência e segurança, é de
suma importância que todo o processo transcorra de forma escorreita visando
garantir os princípios do Estado Democrático de Direito, a fim de assegurar a lisura do
pleito eleitoral, que garantirá a escolha dos representantes eleitos, como ordena a
Constituição. Isto posto, é de clara evidência a continuidade dos trabalhos objetivando
efetivar todo o processo eleitoral, onde cada etapa é necessária para a
realização do todo, no qual uma das etapas é composta pelas Sessões
Plenárias, quando acontecem os julgamentos dos processos eleitorais. Assim, para
proceder aos referidos julgamentos, faz-se indispensável, nos termos do Regimento
Interno desta Corte, a participação dos Membros Desembargadores
Eleitorais, Procurador Regional Eleitoral, Assessores e servidores de apoio. Ademais,
cabe frisar que as aludidas Sessões, a depender da quantidade de processos em
pauta, poderão extrapolar o horário ordinário, prolongando-se além do previsto, o que
requer que seja fornecida a alimentação aos membros, servidores e demais
autoridades presentes, conforme disposto na  Res. TRE/AL nº 15.817/2017, o que será
esmiuçadamente explanado nos próximos tópicos.

4.3 Referente à estimativa de 72 (setenta e duas) sessões, tal número não implica que
será utilizado em sua totalidade, visto que pelo critério da razoabilidade, é prudente
corroborar o quantitativo previsto pela Coordenadoria de Acompanhamento e
Registros Plenários - CARP (0946341), unidade vinculada à Secretaria Judiciária, do que
realizar o aditamento do contrato, uma vez que o pagamento só se dará mediante
execução do serviço, ou seja, por demanda utilizada, considerando ainda, a
imprevisibilidade de duração das sessões, que poderão se estender além do horário de
funcionamento, conforme previsto no art. 2º da Resolução  TRE/AL nº 15.817/2017.

4.4 Quanto aos participantes depreende-se ainda do mencionado art. 2º, que a
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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, sendo válido ressaltar que durante esse
período poderão estar presentes diversas autoridades necessárias à realização das
sessões, a exemplo de Procuradores Regionais Eleitorais, Procuradores Regionais
Eleitorais Auxiliares, Juiz Auxiliar da Presidência, Juiz Auxiliar da Corregedoria Regional
Eleitoral, Juízes Auxiliares da Propaganda Eleitoral, servidores de apoio às Sessões
Plenárias, servidores Assessores dos membros do Pleno, entre outros. Sendo assim,
não havendo como quantificar o número exato de participantes a cada sessão, convém
manter um número flexível para a inclusão daqueles que acaso compareçam às
mesmas, para que possam participar da alimentação.

4.5  Observa-se que o fornecimento da alimentação, de acordo com
a  Resolução TRE/AL nº 15.817/2017, tem vinculação direta com os objetivos
institucionais deste Regional. Portanto, para a boa prestação do serviço faz-se
necessário que o presente Termo de Referência contemple todos os utensílios para a
execução e realização da alimentação, já que estes são imprescindíveis.

4.6  Ressaltando ainda os precedentes existentes, a exemplo dos Termos de
Referência insertos no Processo SEI 0010681-61.2019.6.02.8000 - Termo de
Referência 0645638 e Processo SEI 0001041-39.2016.6.02.8000 - Termo de
Referência 0118595, as mesas e cadeiras a serem utilizadas especificamente nos
lanches quentes nas datas de realização do 1º turno e 2º turno, se houver,
não configuram evento festivo, posto que servirão para melhor acomodar as
autoridades presentes, tendo em vista que os trabalhos, nos respectivos dias, se
estenderão por conta da apuração dos votos, proclamação dos resultados e eventuais
imprevistos que exijam a permanência dos membros por mais tempo do que o
estimado. Além do que evitar-se-á o uso do mobiliário pertencente a este Regional
visando não causar dano ao Patrimônio. Assim, faz parte do labor a necessária e breve
pausa para a alimentação dos membros e autoridades, haja vista a imperiosa
continuidade dos trabalhos, especificamente neste período.   

 

5. Prazo para entrega:

5.1 Os itens deverão ser entregues em até 01 (uma) hora antes do início
das sessões, de acordo com o calendário das sessões do Tribunal Pleno
a ser encaminhado à CONTRATADA assim que for aprovado pelo órgão.

5.2 A contratada deve acompanhar as alterações de horário, se houver, através de
contato direto com o(a) servidor(a) designado(a) fiscal de contrato;

 

6. Local de Entrega:

6.1 Os serviços e lanches deverão ser fornecidos em local indicado pela fiscalização,
no Prédio-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas- TRE-AL, situado à Rua Aristeu
de Andrade, nº 377, Farol, nesta, CEP: 57051.090, devendo ser conferido e recebido
por fiscais designados para acompanhamento da execução dos serviços e das
especificações constantes no Edital, Termo de Referência e na Minuta de Contrato.

 

Termo de Referência AEP 1111386         SEI 0005590-65.2021.6.02.8502 / pg. 172



7. Dos requisitos para o manuseio e preparo dos alimentos

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

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

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

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

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

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

 

8. Dos requisitos para organização das mesas

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

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

8.3. O fornecimento dos materiais e utensílios para a devida alimentação dos
membros e demais autoridades é imprescindível para a execução do serviço,
uma vez que são itens essenciais para a realização do objeto deste Termo.

 

9. Da Gestão e Fiscalização do Contrato

9.1 Nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, a responsabilidade pela
gestão desta contratação ficará a cargo das servidoras designadas através da
PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 260/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG, as quais serão também
responsáveis pelo recebimento definitivo.

9.2 O recebimento provisório ficará a cargo dos fiscais designados.
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9.3 Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte
da contratada, os servidores responsáveis pela fiscalização deverão, de imediato,
comunicar por escrito à Gestão Contratual, 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.

9.4 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".

9.5 A IN n.º 7, de 05 de julho de 2021, também 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;"

 

10. DAS CONDIÇÕES GERAIS

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

10.2. Todos os produtos utilizados devem estar conforme as especificações
constantes do item 2, podendo a CONTRATANTE recusar-se a recebê-los caso estejam
fora dos padrões especificados, mesmo que a verificação somente tenha se tornado
possível no decorrer da utilização. Neste caso, os produtos ficarão à disposição da
CONTRATADA para recolhimento e não serão pagos.

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

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

 

11. Das Obrigações da Contratada

Além das obrigações constantes nas especificações no item 2 (ESPECIFICAÇÕES DO
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OBJETO), constituem obrigações da CONTRATADA:

11.1 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.

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

11.3 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.

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

11.5 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto contratado.

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

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

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

11.9 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.

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

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

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

11.10 A CONTRATADA, antes do evento, deverá providenciar toda a arrumação do
espaço no Prédio-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas- TRE-AL, situado
à Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, nesta, CEP: 57051.090.

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

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

11.12 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.

11.13 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.

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

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

 

13. Das Obrigações do Contratante

13.1 Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Termo de Referência.

13.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
contratador.

13.3 Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Termo de Referência e no
Instrumento Contratual.

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

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

 

14. Das Penalidades

14.1 Serão aplicadas à CONTRATADA, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as
penalidades conforme a seguir:

 

15. Advertência

Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigações
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15.1. 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.

15.2 O CONTRATANTE, a partir do 1° (primeiro) 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.

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

15.4 Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo
estabelecido no subitem 15.2 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.

15.5 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.

15.6 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

16.1 Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor da total da contratação.

16.2 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.

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

16.4 O TRE de Alagoas poderá suspender a parte controversa do valor a ser pago à
contratada, devendo realizar, no prazo previsto para pagamento, a parte
incontroversa.

16.5 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.

16.6 As penalidades aplicadas à contratada serão registradas no SICAF.

 

17. Do Procedimento para Pagamento

17.1 Para efeitos de pagamento, a contratada deverá apresentar documento de
cobrança, constando de forma discriminada, a efetiva realização do objeto contratado
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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.

17.2 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.

17.3 O processo de pagamento deve atentar para o procedimento estabelecido na IN
n.º 3, de 29 de março de 2022, que versa sobre o processo de pagamento no Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL (1036418).

Documento assinado eletronicamente por MARIA CAROLINA PORTELLA MARTINS,
Assessor(a) Especial, em 25/07/2022, às 18:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS,
Assessor(a) Administrativa da Presidência, em 25/07/2022, às 18:30, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1111386 e o código CRC 055E8C55.

0005590-65.2021.6.02.8502 1111386v7
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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 julho de 2022.
Em atenção ao Despacho GDG (1110434) e

acrescentadas as sugestões constantes na Ata (1107876),
encaminhamos o novo Termo de Referência (1111386), com
as devidas alterações, para ciência e apreciação do Senhor
Secretário de Administração.

Documento assinado eletronicamente por MARIA CAROLINA PORTELLA MARTINS,
Assessor(a) Especial, em 25/07/2022, às 18:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS,
Assessor(a) Administrativa da Presidência, em 25/07/2022, às 18:30, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1111451 e o código CRC 0434FAAB.

0005590-65.2021.6.02.8502 1111451v1
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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 julho de 2022.
À Diretoria-Geral
 
Senhor Diretor-Geral,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho AEP (doc. 1111451), referente a apresentação do
novo Termo de Referência (doc. 1111386), com as alterações
apresentadas na Ata da reunião da CPPE (doc. 1107876).

Neste sentido, sugiro, com a devida vênia, que os
autos sejam devolvidos à gestão contratual, para
aperfeiçoamento dos ajustes, tendo em vista que não foi
contemplada a sugestão de alteração do item 1 da referida
Ata, a saber, "1 - Deixar claro que lanches quentes serão
fornecidos nos dias das eleições;".

 Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 28/07/2022, às 08:27, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1112830 e o código CRC 3F6A9B3A.

0005590-65.2021.6.02.8502 1112830v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de julho de 2022.
À gestão contratual, com a sugestão do Sr.

Secretário de Administração (1112830), "para
aperfeiçoamento dos ajustes, tendo em vista que não foi
contemplada a sugestão de alteração do item 1 da referida
Ata, a saber, "1 - Deixar claro que lanches quentes serão
fornecidos nos dias das eleições;". 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 28/07/2022, às 14:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1113657 e o código CRC AB1CC12D.

0005590-65.2021.6.02.8502 1113657v1
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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

SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

EVENTO: ELEIÇÕES GERAIS 2022

 

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 e fornecimento de
refeição no formato de lanches, quando da realização das sessões plenárias do
Tribunal, durante o período eleitoral, de agosto a dezembro de 2022, inclusive sábados,
domingos e feriados, se necessário, e no domingo em que ocorrerá as eleições
relativas ao  1º turno, e eventual 2º turno, se houver.

1.2 O fornecimento de lanches será concedido aos servidores, membros e
demais autoridades, em caráter excepcional, em conformidade com a Resolução nº
15.817/2017, quantidade e especificações constantes no item 2 .

1.3  Excepcionalmente, nos dias das Eleições de 1º turno e 2º turno, se houver, será
fornecido um lanche quente a partir das 19h, visto o previsível prolongamento das
sessões nestes períodos.

1.4 A aquisição deverá ser sob demanda, observada a quantidade estimada de 30
(trinta) pessoas por sessão e as especificações do item 2.

 

2. Descrição dos serviços:

 

 Lanche quente -  1º e 2º turno  (servido apenas nos dias das Eleições de 1º
turno e 2º turno, se houver)

02 pratos quentes com proteína (frango, carne e peixe)

03 acompanhamentos (variações de arroz, massa, gratinado, purê, entre outros)

01 salada crua (mix de folhas verdes ou mix de folhas com grãos e frutas, mix de
folhas com queijo) e molho (cesar, italiano ou mostarda e mel).

01 salada cozida (legumes variados, salada de grão de bico, ou legumes grelhados)
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02 opções de sobremesa (torta gelada, mousse, rocambole, pudim, creme gelado e
bolo)

02 opções de suco (laranja, cajú, acerola, uva, cajá, maracujá, abacaxi com hortelã)

refrigerante (2 sabores, tipo Guaraná Antárctica e Coca-cola)

refrigerante dietético (2 sabores, tipo Guaraná Antárctica e Coca-cola)

Cafezinho

Água mineral

Água de côco-anão natural 

Açúcar em sachê; adoçante líquido ou em sachê (sucralose e não aspartame) 

Gelo

 

Materiais e utensílios para o lanche quente (itens necessários para a
execução dos serviços)

06 mesas redondas (branca e lisa)

30 cadeiras com capas (branca e lisa)

30 pratos (porcelana lisa e sem ornamentos excessivos)

30 conjunto de talheres (garfo, faca, colher em metal e sem ornamentos excessivos)

Utensílios para servir alimentos (em metal e sem ornamentos excessivos)

30 copos ( vidro fino, liso e incolor)

Copos descartáveis transparentes

Pratos descartáveis transparentes

06 toalhas de mesa (branca e/ou brocado discreto)   + cobre manchas  (lisa, na cor
branca ou em tons neutros, sem qualquer desenho ou estampa)

02 toalhas de mesa grande (em brocado discreto ou na cor branca ou em tons
neutros, sem qualquer desenho ou estampa )

Suporte para apoio para os alimentos como rechaud, baixelas, bandejas, travessas,
bules, açucareiros e porta-adoçantes, dentre outros (inox, modelo liso,
sem ornamentos excessivos)

Jarras e suqueiras (vidro transparente)

Suporte para gelo (para bebidas)

Guardanapos de papel (brancos e de folha dupla)
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Lanches das Sessões Ordinárias (Agosto a Dezembro)

01 opção salgada (pão de queijo, pão salada russa, croissants (queijo, misto
ou frango), sanduiches, quiche, torta salgada (frango, camarão ou palmito) ou tábua
de frios com com patês). Os salgados, especificadamente em tamanho
coquetel.

01 opção doce (torta ou bolo nos sabores laranja, baunilha, inglês, chocolate,
formigueiro, fubá)

Salada de frutas (uva, maçã, banana, morango, abacaxi, laranja, mamão, melão,
melancia)

02 opções de suco (laranja, cajú, acerola, uva, cajá, maracujá e abacaxi com hortelã)

Refrigerante (2 sabores, tipo Guaraná Antárctica e Coca-cola)

Refrigerante dietético (2 sabores, tipo Guaraná Antárctica e Coca-cola)

Água mineral

Café

Açúcar em sachê; adoçante líquido ou em sachê (sucralose e não aspartame) 

Gelo

 

Estrutura de apoio do lanche (itens necessários para a execução dos
serviços)

02 toalhas de mesa (branca em brocado discreto ou tom neutro)

30 copos ( vidro fino, liso e incolor)

Copos descartáveis transparentes

Pratos descartáveis transparentes

30 pratos (porcelana lisa e sem ornamentos excessivos)

30 conjunto de talheres (garfo, faca, colher em metal e sem ornamentos excessivos)

Utensílios para servir alimentos (em metal e sem ornamentos excessivos)

Guardanapos de papel (brancos e de folha dupla)

Jarras e suqueiras (vidro transparente)

Suporte para apoio para os alimentos como rechaud, baixelas, bandejas, travessas,
bules, açucareiros e porta-adoçantes, dentre outros (inox, modelo liso,
sem ornamentos excessivos)

Suporte para gelo (para bebidas)
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Quantidade de Sessões

 

Conforme o contido no Despacho CARP (0946341), estão previstas para o ano de
2022 até 12 sessões plenárias para o mês de agosto e até 15 sessões
plenárias nos meses subsequentes, até dezembro.

12 - agosto

15 - setembro

15 - outubro

15 - novembro

15 - dezembro

Totalizando 72 sessões.

 

Este quantitativo de sessões plenárias pode sofrer variação em decorrência da
necessidade de julgamento de processos que demandem urgência em sua análise pela
Corte, bem como, eventualmente, em razão de elevada demanda processual.

Quantidade de Pessoas : 30 (trinta) contudo, é conveniente deixar uma
margem de acréscimo, tendo em vista a eventual presença de diversas
autoridades no 1º e 2º turno das eleições.

 

3. Especificações do Objeto:

3.1 Ressalte-se que os lanches quentes serão fornecidos nos dias das
eleições de 1º turno e 2º turno, se houver.

3.1 Fornecimento de serviços e alimentação para os membros do pleno e demais
autoridades.

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

3.3 A arrumação no local de realização do serviço, estará a cargo da contratada, bem
como a apresentação apropriada, acrescentando-se o fornecimento de material  para
servir aos participantes.

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

3.5 Os produtos solicitados conterão a data de validade facilmente identificável,
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devendo, ainda, apresentar ótima aparência, consistência, odor, cor, textura e sabor
característicos.

3.6 Os produtos deverão ser servidos de forma apropriadas à especificidade de cada
item a fim de que não se degenerem;

3.7 A interessada deverá consignar na Proposta Comercial o valor unitário por
pessoa referente ao fornecimento do serviço de lanches.

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

3.9 A contratada deve estar apta a realizar o fornecimento durante o período
eleitoral, compreendido entre os meses de agosto a dezembro de 2022;

3.10  A contratada deve oferecer um percentual de 10% (dez por cento)
dos lanches, dentre os itens sugeridos, para intolerantes a glúten e lactose.

 

 

4. Justificativa:

4.1  A contratação pretendida atende ao estabelecido na Res. TRE/AL nº 15.817/2017,
que dispõe sobre a concessão de alimentação, 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  Convém ressaltar a relevância do período eleitoral, uma vez que a eleição é a
atividade fim desta Especializada, realizada, enfatize-se, a cada dois anos, no
interregno de agosto a dezembro. Considerando que a missão do TRE/AL é
garantir a legitimidade do processo eleitoral, com vistas a consolidar a credibilidade da
Justiça Eleitoral, especialmente quanto à efetividade, transparência e segurança, é de
suma importância que todo o processo transcorra de forma escorreita visando
garantir os princípios do Estado Democrático de Direito, a fim de assegurar a lisura do
pleito eleitoral, que garantirá a escolha dos representantes eleitos, como ordena a
Constituição. Isto posto, é de clara evidência a continuidade dos trabalhos objetivando
efetivar todo o processo eleitoral, onde cada etapa é necessária para a
realização do todo, no qual uma das etapas é composta pelas Sessões
Plenárias, quando acontecem os julgamentos dos processos eleitorais. Assim, para
proceder aos referidos julgamentos, faz-se indispensável, nos termos do Regimento
Interno desta Corte, a participação dos Membros Desembargadores
Eleitorais, Procurador Regional Eleitoral, Assessores e servidores de apoio. Ademais,
cabe frisar que as aludidas Sessões, a depender da quantidade de processos em
pauta, poderão extrapolar o horário ordinário, prolongando-se além do previsto, o que
requer que seja fornecida a alimentação aos membros, servidores e demais
autoridades presentes, conforme disposto na  Res. TRE/AL nº 15.817/2017, o que será
esmiuçadamente explanado nos próximos tópicos.

4.3 Referente à estimativa de 72 (setenta e duas) sessões, tal número não implica que
será utilizado em sua totalidade, visto que pelo critério da razoabilidade, é prudente
corroborar o quantitativo previsto pela Coordenadoria de Acompanhamento e
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Registros Plenários - CARP (0946341), unidade vinculada à Secretaria Judiciária, do que
realizar o aditamento do contrato, uma vez que o pagamento só se dará mediante
execução do serviço, ou seja, por demanda utilizada, considerando ainda, a
imprevisibilidade de duração das sessões, que poderão se estender além do horário de
funcionamento, conforme previsto no art. 2º da Resolução  TRE/AL nº 15.817/2017.

4.4 Quanto aos participantes depreende-se ainda do mencionado art. 2º, que 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, sendo válido ressaltar que durante esse
período poderão estar presentes diversas autoridades necessárias à realização das
sessões, a exemplo de Procuradores Regionais Eleitorais, Procuradores Regionais
Eleitorais Auxiliares, Juiz Auxiliar da Presidência, Juiz Auxiliar da Corregedoria Regional
Eleitoral, Juízes Auxiliares da Propaganda Eleitoral, servidores de apoio às Sessões
Plenárias, servidores Assessores dos membros do Pleno, entre outros. Sendo assim,
não havendo como quantificar o número exato de participantes a cada sessão, convém
manter um número flexível para a inclusão daqueles que acaso compareçam às
mesmas, para que possam participar da alimentação.

4.5  Observa-se que o fornecimento da alimentação, de acordo com
a  Resolução TRE/AL nº 15.817/2017, tem vinculação direta com os objetivos
institucionais deste Regional. Portanto, para a boa prestação do serviço faz-se
necessário que o presente Termo de Referência contemple todos os utensílios para a
execução e realização da alimentação, já que estes são imprescindíveis.

4.6  Ressaltando ainda os precedentes existentes, a exemplo dos Termos de
Referência insertos no Processo SEI 0010681-61.2019.6.02.8000 - Termo de
Referência 0645638 e Processo SEI 0001041-39.2016.6.02.8000 - Termo de
Referência 0118595, as mesas e cadeiras a serem utilizadas especificamente nos
lanches quentes nas datas de realização do 1º turno e 2º turno, se houver,
não configuram evento festivo, posto que servirão para melhor acomodar as
autoridades presentes, tendo em vista que os trabalhos, nos respectivos dias, se
estenderão por conta da apuração dos votos, proclamação dos resultados e eventuais
imprevistos que exijam a permanência dos membros por mais tempo do que o
estimado. Além do que evitar-se-á o uso do mobiliário pertencente a este Regional
visando não causar dano ao Patrimônio. Assim, faz parte do labor a necessária e breve
pausa para a alimentação dos membros e autoridades, haja vista a imperiosa
continuidade dos trabalhos, especificamente neste período.   

 

5. Prazo para entrega:

5.1 Os itens deverão ser entregues em até 01 (uma) hora antes do início
das sessões, de acordo com o calendário das sessões do Tribunal Pleno
a ser encaminhado à CONTRATADA assim que for aprovado pelo órgão.

5.2 A contratada deve acompanhar as alterações de horário, se houver, através de
contato direto com o(a) servidor(a) designado(a) fiscal de contrato;

 

6. Local de Entrega:

6.1 Os serviços e lanches deverão ser fornecidos em local indicado pela fiscalização,
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no Prédio-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas- TRE-AL, situado à Rua Aristeu
de Andrade, nº 377, Farol, nesta, CEP: 57051.090, devendo ser conferido e recebido
por fiscais designados para acompanhamento da execução dos serviços e das
especificações constantes no Edital, Termo de Referência e na Minuta de Contrato.

 

7. Dos requisitos para o manuseio e preparo dos alimentos

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

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

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

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

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

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

 

8. Dos requisitos para organização das mesas

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

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

8.3. O fornecimento dos materiais e utensílios para a devida alimentação dos
membros e demais autoridades é imprescindível para a execução do serviço,
uma vez que são itens essenciais para a realização do objeto deste Termo.

 

9. Da Gestão e Fiscalização do Contrato
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9.1 Nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/1993, a responsabilidade pela
gestão desta contratação ficará a cargo das servidoras designadas através da
PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 260/2021 TRE-AL/PRE/DG/GDG, as quais serão também
responsáveis pelo recebimento definitivo.

9.2 O recebimento provisório ficará a cargo dos fiscais designados.

9.3 Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte
da contratada, os servidores responsáveis pela fiscalização deverão, de imediato,
comunicar por escrito à Gestão Contratual, 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.

9.4 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".

9.5 A IN n.º 7, de 05 de julho de 2021, também 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;"

 

10. DAS CONDIÇÕES GERAIS

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

10.2. Todos os produtos utilizados devem estar conforme as especificações
constantes do item 2, podendo a CONTRATANTE recusar-se a recebê-los caso estejam
fora dos padrões especificados, mesmo que a verificação somente tenha se tornado
possível no decorrer da utilização. Neste caso, os produtos ficarão à disposição da
CONTRATADA para recolhimento e não serão pagos.

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

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

 

11. Das Obrigações da Contratada

Além das obrigações constantes nas especificações no item 2 (ESPECIFICAÇÕES DO
OBJETO), constituem obrigações da CONTRATADA:

11.1 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.

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

11.3 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.

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

11.5 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto contratado.

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

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

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

11.9 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.

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

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

11.9.3. A CONTRATADA deverá fornecer toda a estrutura necessária para a execução
do serviço, como copos, garrafas térmicas, jarras, material de copa e cozinha, dentre
outros.
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11.10 A CONTRATADA, antes do evento, deverá providenciar toda a arrumação do
espaço no Prédio-Sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas- TRE-AL, situado
à Av. Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, nesta, CEP: 57051.090.

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

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

11.13 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.

11.14 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.

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

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

11.17  Na fase de execução, o(a) contratado(a) deverá entrar em contato
com a unidade gestora por meio do número (82) 2122-7775, ou através do
email presidencia@tre-al.jus.br para marcar apresentação de menu
degustação do lanche a ser servido nos dias das Sessões Ordinárias, no
prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data do recebimento da Nota de
Empenho, bem como apresentação de menu degustação do lanche quente
para os dias do 1º e 2º turno, se houver, com prazo de um mês de
antecedência ao dia do 1º turno das Eleições (02 de outubro de
2022), segundo o cardápio que será servido, para apreciação da Presidência
do TRE-AL.

 

13. Das Obrigações do Contratante

13.1 Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Termo de Referência.

13.2 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo
contratador.

13.3 Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Termo de Referência e no
Instrumento Contratual.
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13.4 Cumprir com as demais obrigações constantes no Edital, no Termo de Referência
e outras previstas no Contrato.

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

 

14. Das Penalidades

14.1 Serão aplicadas à CONTRATADA, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as
penalidades conforme a seguir:

 

15. Advertência

Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigações

15.1. 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.

15.2 O CONTRATANTE, a partir do 1° (primeiro) 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.

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

15.4 Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do prazo
estabelecido no subitem 15.2 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.

15.5 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.

15.6 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

16.1 Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor da total da contratação.

16.2 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.

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

16.4 O TRE de Alagoas poderá suspender a parte controversa do valor a ser pago à
contratada, devendo realizar, no prazo previsto para pagamento, a parte
incontroversa.

16.5 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.

16.6 As penalidades aplicadas à contratada serão registradas no SICAF.

 

17. Do Procedimento para Pagamento

17.1 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.

17.2 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.

17.3 O processo de pagamento deve atentar para o procedimento estabelecido na IN
n.º 3, de 29 de março de 2022, que versa sobre o processo de pagamento no Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL (1036418).

Documento assinado eletronicamente por MARIA CAROLINA PORTELLA MARTINS,
Assessor(a) Especial, em 03/08/2022, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS,
Assessor(a) Administrativa da Presidência, em 03/08/2022, às 17:43, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1115544 e o código CRC 835340AE.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de agosto de 2022.
Em atenção ao Despacho GDG (1113657) e

acrescentadas as sugestões constantes na Ata (1107876),
encaminhamos o novo Termo de Referência(1115544), com as
devidas alterações, para ciência e apreciação do Senhor
Secretário de Administração.

Documento assinado eletronicamente por MARIA CAROLINA PORTELLA MARTINS,
Assessor(a) Especial, em 03/08/2022, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS,
Assessor(a) Administrativa da Presidência, em 03/08/2022, às 17:46, 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
1118401 e o código CRC 8E1B2237.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de agosto de 2022.
 
 
À SEIC, para realização da pesquisa de preços, com

a urgência que o caso requer.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 03/08/2022, às 19:30, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1118591 e o código CRC 4751AE84.
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E-mail - 1119147

Data de Envio: 
  04/08/2022 15:20:44

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

Para:
    gavua@gavua.com.br
    julianaalmeidabydecomer@hotmail.com
    legmaceio@gmail.com
    buffetanacosta@hotmail.com
    luizarthurfsantana@gmail.com
    emporiofarol.al@gmail.com
    financeiro@izabelpinheiro.com.br
    festafacil@lacharlotte.com.br

Assunto: 
  Lanches para o período eleitoral

Mensagem: 
   Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) pretende contratar serviços de fornecimento de lanches
e materiais necessários ao seu consumo, contendo todos os alimentos prontos para o consumo, durante
o período eleitoral, de agosto a dezembro de 2022, inclusive sábados, domingos e feriados, se necessário,
e no domingo em que ocorrerá as eleições relativas ao 1º turno, e eventual 2º turno, se houver.

Para tanto, solicitamos apresentação de proposta, nos termos do Termo de Referência anexo.

Ressalto que deverão ser encaminhadas propostas com o menor preço possível, tendo em vista que, se
for caso, haverá possibilidade de contratação direta da futura fornecedora.

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1115544.html
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E-mail - 1119566

Data de Envio: 
  04/08/2022 19:15:06

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

Para (com cópia oculta):
    felipepbc18@hotmail.com

Assunto: 
  Lanches para o período eleitoral

Mensagem: 
   Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) pretende contratar serviços de fornecimento de lanches
e materiais necessários ao seu consumo, contendo todos os alimentos prontos para o consumo, durante
o período eleitoral, de agosto a dezembro de 2022, inclusive sábados, domingos e feriados, se necessário,
e no domingo em que ocorrerá as eleições relativas ao 1º turno, e eventual 2º turno, se houver.

Para tanto, solicitamos apresentação de proposta, nos termos do Termo de Referência anexo.

Ressalto que deverão ser encaminhadas propostas com o menor preço possível, tendo em vista que, se
for caso, haverá possibilidade de contratação direta da futura fornecedora.

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1115544.html
    Termo_de_Referencia_1115544.html
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ORÇAMENTO 

PROPOSTA DE  FORNECIMENTO DE LANCHE QUENTE – 1º E 2º TURNO 
(SERVIDO APENAS NOS DIAS DAS ELEIÇÕES DE 1º TURNO E 2º TURNO, SE 
HOUVER)   SERÁ CONCEDIDO AOS SERVIDORES, MEMBROS E DEMAIS 
AUTORIDADES, DOS MESES DE AGOSTO À DEZEMBRO PARA 30 PESSOAS 

SEGUNDO SOLICITAÇÃO

1. 02 PRATOS QUENTES COM PROTEÍNA (FRANGO, CARNE E PEIXE)

2. 03 ACOMPANHAMENTOS (VARIAÇÕES DE ARROZ, MASSA, GRATINADO, 
PURÊ, ENTRE OUTROS)

3. 01 SALADA CRUA (MIX DE FOLHAS VERDES OU MIX DE FOLHAS COM 
GRÃOS E FRUTAS, MIX DE FOLHAS COM QUEIJO) E MOLHO(CESAR, 
ITALIANO OU MOSTARDA E MEL).

4. 01 SALADA COZIDA (LEGUMES VARIADOS, SALADA DE GRÃO DE BICO, OU 
LEGUMES GRELHADOS

5.  2 OPÇÕES DE SOBREMESA (TORTA GELADA, MOUSSE, ROCAMBOLE, 
PUDIM, CREME GELADO E BOLO)

6. 02 OPÇÕES DE SUCO (LARANJA, CAJÚ, ACEROLA, UVA, CAJÁ, MARACUJÁ, 
ABACAXI COM HORTELÃ)

7. REFRIGERANTE (2 SABORES, TIPO GUARANÁ ANTÁRCTICA E COCA-COLA)

8. REFRIGERANTE DIETÉTICO (2 SABORES, TIPO GUARANÁ ANTÁRCTICA E 
COCA-COLA)
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9. CAFEZINHO

10. ÁGUA MINERAL

11. ÁGUA DE CÔCO-ANÃO NATURAL 

12. AÇÚCAR EM SACHÊ; ADOÇANTE LÍQUIDO OU EM SACHÊ (SUCRALOSE E 
NÃO ASPARTAME) 

13. GELO

14. MATERIAIS E UTENSÍLIOS PARA O LANCHE QUENTE (ITENS NECESSÁRIOS 
PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS)

15. 06 MESAS REDONDAS (BRANCA E LISA)

16. 30 CADEIRAS COM CAPAS (BRANCA E LISA)

17. 30 PRATOS (PORCELANA LISA E SEM ORNAMENTOS EXCESSIVOS)

18. 30 CONJUNTO DE TALHERES (GARFO, FACA, COLHER EM METAL E SEM 
ORNAMENTOS EXCESSIVOS)

19. UTENSÍLIOS PARA SERVIR ALIMENTOS (EM METAL E SEM ORNAMENTOS 
EXCESSIVOS)

20. 30 COPOS ( VIDRO FINO, LISO E INCOLOR)

21. COPOS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTES

22. PRATOS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTES

23. 06 TOALHAS DE MESA (BRANCA E/OU BROCADO DISCRETO) + COBRE 
MANCHAS (LISA, NA COR BRANCA OU EM TONS NEUTROS,SEM QUALQUER 
DESENHO OU ESTAMPA)

2
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24. 02 TOALHAS DE MESA GRANDE (EM BROCADO DISCRETO OU NA COR 
BRANCA OU EM TONS NEUTROS, SEM QUALQUER DESENHO OU ESTAMPA )

25. SUPORTE PARA APOIO PARA OS ALIMENTOS COMO RECHAUD, BAIXELAS, 
BANDEJAS, TRAVESSAS, BULES, AÇUCAREIROS E PORTA-

26. ADOÇANTES, DENTRE OUTROS (INOX, MODELO LISO, SEM ORNAMENTOS 
EXCESSIVOS)

27. JARRAS E SUQUEIRAS (VIDRO TRANSPARENTE)

28. SUPORTE PARA GELO (PARA BEBIDAS)

GUARDANAPOS DE PAPEL (BRANCOS E DE FOLHA DUPLA)

VALOR POR PESSOA R$ 66,00

VALOR TOTAL R$ 1980,00

 SONHOS JUBILLU-40.242.739/0001-24

MACEIÓ, 05/08/22

3
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ORÇAMENTO 

PROPOSTA DE  FORNECIMENTO DE LANCHES SERÁ CONCEDIDO AOS 
SERVIDORES, MEMBROS E DEMAIS AUTORIDADES, DOS MESES DE 
AGOSTO À DEZEMBRO PARA 30 PESSOAS 

SEGUNDO SOLICITAÇÃO:

 01 OPÇÃO SALGADA (PÃO DE QUEIJO, PÃO SALADA RUSSA, CROISSANTS 
(QUEIJO, MISTO OU FRANGO), SANDUICHES, QUICHE,

TORTA SALGADA (FRANGO, CAMARÃO OU PALMITO) OU TÁBUA DE FRIOS 
COM COM PATÊS). OS SALGADOS, ESPECIFICADAMENTE EM TAMANHO 
COQUETEL.

01 OPÇÃO DOCE (TORTA OU BOLO NOS SABORES LARANJA, BAUNILHA, 
INGLÊS, CHOCOLATE, FORMIGUEIRO, FUBÁ)

SALADA DE FRUTAS (UVA, MAÇÃ, BANANA, MORANGO, ABACAXI, LARANJA, 
MAMÃO, MELÃO, MELANCIA)

02 OPÇÕES DE SUCO (LARANJA, CAJÚ, ACEROLA, UVA, CAJÁ, MARACUJÁ E
ABACAXI COM HORTELÃ)

REFRIGERANTE (2 SABORES, TIPO GUARANÁ ANTÁRCTICA E COCA-COLA)

REFRIGERANTE DIETÉTICO (2 SABORES, TIPO GUARANÁ ANTÁRCTICA E 
COCA-COLA)

ÁGUA MINERAL

CAFÉ
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AÇÚCAR EM SACHÊ; ADOÇANTE LÍQUIDO OU EM SACHÊ (SUCRALOSE E 
NÃO ASPARTAME)

GELO

ESTRUTURA DE APOIO DO LANCHE (ITENS NECESSÁRIOS PARA A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS)

02 TOALHAS DE MESA (BRANCA EM BROCADO DISCRETO OU TOM NEUTRO)

30 COPOS ( VIDRO FINO, LISO E INCOLOR)

COPOS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTES

PRATOS DESCARTÁVEIS TRANSPARENTES

30 PRATOS (PORCELANA LISA E SEM ORNAMENTOS EXCESSIVOS)

30 CONJUNTO DE TALHERES (GARFO, FACA, COLHER EM METAL E SEM 
ORNAMENTOS EXCESSIVOS)

UTENSÍLIOS PARA SERVIR ALIMENTOS (EM METAL E SEM ORNAMENTOS 
EXCESSIVOS)

GUARDANAPOS DE PAPEL (BRANCOS E DE FOLHA DUPLA)

JARRAS E SUQUEIRAS (VIDRO TRANSPARENTE)

SUPORTE PARA APOIO PARA OS ALIMENTOS COMO RECHAUD, BAIXELAS, 
BANDEJAS, TRAVESSAS, BULES, AÇUCAREIROS E PORTA-

ADOÇANTES, DENTRE OUTROS (INOX, MODELO LISO, SEM ORNAMENTOS 
EXCESSIVOS)

SUPORTE PARA GELO (PARA BEBIDAS)

2
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VALOR POR PESSOA R$ 49,00

VALOR TOTAL R$ 1470,00

 SONHOS JUBILLU-40.242.739/0001-24

MACEIÓ, 05/08/22

3
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E-mail - 1122697

Data de Envio: 
  10/08/2022 13:53:33

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

Para:
    licitmei@gmail.com

Assunto: 
  Lanches para o período eleitoral

Mensagem: 
   Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) pretende contratar serviços de fornecimento de lanches
e materiais necessários ao seu consumo, contendo todos os alimentos prontos para o consumo, durante
o período eleitoral, de agosto a dezembro de 2022, inclusive sábados, domingos e feriados, se necessário,
e no domingo em que ocorrerá as eleições relativas ao 1º turno, e eventual 2º turno, se houver.

Para tanto, solicitamos apresentação de proposta, nos termos do Termo de Referência anexo.

Ressalto que deverão ser encaminhadas propostas com o menor preço possível, tendo em vista que, se
for caso, haverá possibilidade de contratação direta da futura fornecedora.

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1115544.html
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PROPOSTA COMERCIAL
CARINE SILVA DOS SANTOS - 82335885553

CNPJ 46.941.329/0001-58

CARINE SILVA DOS SANTOS - 82335885553, Micro Empreendedora

Individual, inscrita no CNPJ sob o número 46.941.329/0001-58,

estabelecida na TRV DESEMBARGADOR JOSÉ MARCAL CAVALCANTE, S/N -

MASSAGUEIRA, Marechal Deodoro -A, e-mail licitmei@gmail.com,

número de contato (71) 98825-3312, informa ao Senhor Pregoeiro que

os documentos de habilitação foram juntados em um único PDF.

A(o) TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Referência: EVENTO: ELEIÇÕES GERAIS 2022

DETALHAMENTO DA PROPOSTA

LOTE DESCRIÇÃO Unidade
Qt
da
de

Marca
Valor

Unit Total
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PROPOSTA COMERCIAL
CARINE SILVA DOS SANTOS - 82335885553

CNPJ 46.941.329/0001-58

1

REFEIÇÃO /Lanche quente -  1º e 2º turno
(servido apenas nos dias das Eleições de 1º
turno e 2º turno, se houver )

02 pratos quentes com proteína (frango, carne e
peixe)

03 acompanhamentos (variações de arroz, massa,
gratinado, purê, entre outros)

01 salada crua (mix de folhas verdes ou mix de
folhas com grãos e frutas, mix de folhas com queijo)
e molho (cesar, italiano ou mostarda e mel).

01 salada cozida (legumes variados, salada de grão
de bico, ou legumes grelhados)

02 opções de sobremesa (torta gelada, mousse,
rocambole, pudim, creme gelado e bolo)

02 opções de suco (laranja, cajú, acerola, uva, cajá,
maracujá, abacaxi com hortelã)

refrigerante (2 sabores, tipo Guaraná Antárctica e
Coca-cola)

refrigerante dietético (2 sabores, tipo Guaraná
Antárctica e Coca-cola)

Cafezinho

Água mineral

Água de côco-anão natural

Açúcar em sachê; adoçante líquido ou em sachê
(sucralose e não aspartame)

Gelo

Materiais e utensílios para o lanche quente (itens
necessários para a execução dos serviços)

06 mesas redondas (branca e lisa)

30 cadeiras com capas (branca e lisa)

30 pratos (porcelana lisa e sem ornamentos
excessivos)

ALMOÇO 2
MARCA
PRÓPRIA

R$ 5.000,00 R$ 10.000,00

Proposta  (1123222)         SEI 0005590-65.2021.6.02.8502 / pg. 207



PROPOSTA COMERCIAL
CARINE SILVA DOS SANTOS - 82335885553

CNPJ 46.941.329/0001-58

30 conjunto de talheres (garfo, faca, colher em metal
e sem ornamentos excessivos)

Utensílios para servir alimentos (em metal e sem
ornamentos excessivos)

30 copos ( vidro fino, liso e incolor)

Copos descartáveis transparentes

Pratos descartáveis transparentes

06 toalhas de mesa (branca e/ou brocado discreto)
+ cobre manchas  (lisa, na cor branca ou em tons
neutros, sem qualquer desenho ou estampa)

02 toalhas de mesa grande (em brocado discreto ou
na cor branca ou em tons neutros, sem qualquer
desenho ou estampa )

Suporte para apoio para os alimentos como
rechaud, baixelas, bandejas, travessas, bules,
açucareiros e porta-adoçantes, dentre outros (inox,
modelo liso, sem ornamentos excessivos)

Jarras e suqueiras (vidro transparente)

Suporte para gelo (para bebidas)

Guardanapos de papel (brancos e de folha dupla)

2

Lanches das Sessões Ordinárias (Agosto a
Dezembro)

01 opção salgada (pão de queijo, pão salada russa,
croissants (queijo, misto ou frango), sanduiches,
quiche, torta salgada (frango, camarão ou palmito)
ou tábua de frios com com patês). Os salgados,
especificadamente em tamanho coquetel.

01 opção doce (torta ou bolo nos sabores laranja,
baunilha, inglês, chocolate, formigueiro, fubá)

Salada de frutas (uva, maçã, banana, morango,
abacaxi, laranja, mamão, melão, melancia)

02 opções de suco (laranja, cajú, acerola, uva, cajá,
maracujá e abacaxi com hortelã)

Refrigerante (2 sabores, tipo Guaraná Antárctica e

SESSÕES 72 PRÓPRIA R$ 2.100,00 R$ 151.000,00
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PROPOSTA COMERCIAL
CARINE SILVA DOS SANTOS - 82335885553

CNPJ 46.941.329/0001-58

Coca-cola)

Refrigerante dietético (2 sabores, tipo Guaraná
Antárctica e Coca-cola)

Água mineral

Café

Açúcar em sachê; adoçante líquido ou em sachê
(sucralose e não aspartame)

Gelo

Estrutura de apoio do lanche (itens necessários
para a execução dos serviços)

02 toalhas de mesa (branca em brocado discreto ou
tom neutro)

30 copos ( vidro fino, liso e incolor)

Copos descartáveis transparentes

Pratos descartáveis transparentes

30 pratos (porcelana lisa e sem ornamentos
excessivos)

30 conjunto de talheres (garfo, faca, colher em metal
e sem ornamentos excessivos)

Utensílios para servir alimentos (em metal e sem
ornamentos excessivos)

Guardanapos de papel (brancos e de folha dupla)

Jarras e suqueiras (vidro transparente)

Suporte para apoio para os alimentos como
rechaud, baixelas, bandejas, travessas, bules,
açucareiros e porta-adoçantes, dentre outros (inox,
modelo liso, sem ornamentos excessivos)

Suporte para gelo (para bebidas)

R$ 161.000,00
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PROPOSTA COMERCIAL
CARINE SILVA DOS SANTOS - 82335885553

CNPJ 46.941.329/0001-58

Valor Global da Proposta: R$ 161.000,00 (CENTO E SESSENTA E UM MIL 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 120 dias corridos a contar

da data prevista para sua abertura.

Prazo de entrega: conforme termo de referência,

Maceió, 10 de agosto de 2022

_______________________________________________
CARINE SILVA DOS SANTOS

MICRO EMPREENDEDORA INDIVIDUAL

Proposta  (1123222)         SEI 0005590-65.2021.6.02.8502 / pg. 210



PROPOSTA COMERCIAL

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 Pregoeiro(a) do Tribunal Regional Eleitoral - Alagoas

Referência: Fornecimento de refeições

DETALHAMENTO DA PROPOSTA

LOTE DESCRIÇÃO Unidade
Qtda
de

Marca
Valor

Unit Total

1

Lanche quente -  1º e 2º turno  (servido
apenas nos dias das Eleições de 1º turno e
2º turno, se houver )
02 pratos quentes com proteína (frango,
carne e peixe)
03 acompanhamentos (variações de arroz,
massa, gratinado, purê, entre outros)
01 salada crua (mix de folhas verdes ou
mix de folhas com grãos e frutas, mix de
folhas com queijo) e molho (cesar, italiano
ou mostarda e mel).
01 salada cozida (legumes variados,
salada de grão de bico, ou legumes
grelhados)
02 opções de sobremesa (torta gelada,
mousse, rocambole, pudim, creme gelado
e bolo)
02 opções de suco (laranja, cajú, acerola,
uva, cajá, maracujá, abacaxi com hortelã)
refrigerante (2 sabores, tipo Guaraná
Antárctica e Coca-cola)
refrigerante dietético (2 sabores, tipo
Guaraná Antárctica e Coca-cola)
Cafezinho
Água mineral
Água de côco-anão natural

ALMOÇO 2
MARCA
PRÓPRI
A

R$ 7.000,00 R$ 14.000,00

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 1
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Açúcar em sachê; adoçante líquido ou em
sachê (sucralose e não aspartame)
Gelo

Materiais e utensílios para o lanche
quente (itens necessários para a execução
dos serviços)
06 mesas redondas (branca e lisa)
30 cadeiras com capas (branca e lisa)
30 pratos (porcelana lisa e sem
ornamentos excessivos)
30 conjunto de talheres (garfo, faca,
colher em metal e sem ornamentos
excessivos)
Utensílios para servir alimentos (em
metal e sem ornamentos excessivos)
30 copos ( vidro fino, liso e incolor)
Copos descartáveis transparentes
Pratos descartáveis transparentes
06 toalhas de mesa (branca e/ou brocado
discreto)   + cobre manchas  (lisa, na cor
branca ou em tons neutros, sem qualquer
desenho ou estampa)
02 toalhas de mesa grande (em brocado
discreto ou na cor branca ou em tons
neutros, sem qualquer desenho ou
estampa )
Suporte para apoio para os alimentos
como rechaud, baixelas, bandejas,
travessas, bules, açucareiros e
porta-adoçantes, dentre outros (inox,
modelo liso, sem ornamentos excessivos)
Jarras e suqueiras (vidro transparente)
Suporte para gelo (para bebidas)
Guardanapos de papel (brancos e de folha
dupla)

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 2
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2

Lanches das Sessões Ordinárias (Agosto a
Dezembro)
01 opção salgada (pão de queijo, pão
salada russa, croissants (queijo, misto ou
frango), sanduiches, quiche, torta salgada
(frango, camarão ou palmito) ou tábua de
frios com com patês). Os salgados,
especificadamente em tamanho coquetel.
01 opção doce (torta ou bolo nos sabores
laranja, baunilha, inglês, chocolate,
formigueiro, fubá)
Salada de frutas (uva, maçã, banana,
morango, abacaxi, laranja, mamão, melão,
melancia)
02 opções de suco (laranja, cajú, acerola,
uva, cajá, maracujá e abacaxi com hortelã)
Refrigerante (2 sabores, tipo Guaraná
Antárctica e Coca-cola)
Refrigerante dietético (2 sabores, tipo
Guaraná Antárctica e Coca-cola)
Água mineral
Café
Açúcar em sachê; adoçante líquido ou em
sachê (sucralose e não aspartame)
Gelo

Estrutura de apoio do lanche (itens
necessários para a execução dos serviços)
02 toalhas de mesa (branca em brocado
discreto ou tom neutro)
30 copos ( vidro fino, liso e incolor)
Copos descartáveis transparentes
Pratos descartáveis transparentes
30 pratos (porcelana lisa e sem
ornamentos excessivos)
30 conjunto de talheres (garfo, faca,
colher em metal e sem ornamentos
excessivos)
Utensílios para servir alimentos (em
metal e sem ornamentos excessivos)
Guardanapos de papel (brancos e de folha
dupla)
Jarras e suqueiras (vidro transparente)
Suporte para apoio para os alimentos
como rechaud, baixelas, bandejas,
travessas, bules, açucareiros e
porta-adoçantes, dentre outros (inox,
modelo liso, sem ornamentos excessivos)

SESSÕES 72
MARCA
PRÓPRI
A

R$ 2.500,00 R$ 180.000,00

LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
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Suporte para gelo (para bebidas)

R$ 194.000,00

Valor Global da Proposta: R$ 194.000,00 (CENTO E NOVENTA E QUATRO MIL 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 90 dias corridos a contar da data prevista
para sua abertura.
Prazo de entrega: conforme termo de referência,

Maceió, 02 de março de 2022

_______________________________________________
Maria Wangner Lima da Silva

Sócia-Administradora

LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
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PLANILHA PARA PAGAMENTO E REALIZAÇÃO DE OUTROS ATOS NECESSÁRIOS
DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA.

CNPJ 35.708.427/0001-23

CEP 57014-210

FONES: (82) 99400-5668

FAX *****************

E-MAIL legmaceio@gmail.com

SITE Internet
DADOS DO REPRESENTANTE DA EMPRESA:
NOME Maria Wangner Lima da Silva

CARGO Sócia-Administradora

NACIONALIDADE Brasileira

ESTADO CIVIL Divorciada

PROFISSÃO Empresária

ENDEREÇO Rua Rodolfo Abreu. Nº 142

CEP 57038-160

FONE (82) 99400-5668

FAX *************

E-MAIL wangnerlima38@gmail.com

CART. DE IDENT. 07.294.656-32
ÓRGÃO EXPEDIDOR SSP/BA
CPF 697.750.955-49

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:
BANCO Banco INTER (077)

AGÊNCIA 0001

CONTA 4609618-3

DADOS DO CONTATO COM A EMPRESA:
NOME Maria Wangner Lima da Silva

CARGO Sócia Administradora

ENDEREÇO Rua Professor Loureiro, 185 - ponta grossa - Maceió

CEP 57.014.210

FONE (82) 99400-5668

FAX *************

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES? (X)SIM
(   )NÃO

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 5
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 11 de agosto de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de contratação dos serviços de

fornecimento de lanches individuais e materiais
necessários ao seu consumo, quando da realização das
sessões plenárias do Tribunal durante o período eleitoral, de
agosto a dezembro de 2022, inclusive sábados, domingos e
feriados, se necessário, inclsuive no domingo em que
ocorrerá as eleições relativas ao  1º turno, e eventual 2º
turno, se houver, conforme demanda constante de Termo de
Referência - 1115544.

 
O Termo de Referência contempla dois serviços: a)

lanches quentes que serão servidos apenas  nos dias do 1º
turno e 2º turno, se houver e b) lanches para as 72 sessões
ordinárias (entre agosto e dezembro).

 
Em atendimento ao determinado no despacho

GSAD - 1118591, buscamos propostas de preço junto a
diversos potenciais fornecedores. Vários não responderam e
alguns informaram não possuir disponibilidade para
atendimento da demanda, tendo sido obtidas 3 (três)
propostas:

                                                                                                                             

a) LANCHE QUENTE (dia das Eleições)

FORNECEDOR QUANTIDADE VALOR POR
REFEIÇÃO

VALOR
TOTAL

Adriana Doces
 
60 (30x2)
 
 

R$ 66,00 R$
3.960,00

Carine Silva R$ 166,66 R$
10.000,00

Lima e
Gonçalves R$ 233,33 R$

14.000,00

                                                                                                          
b)LANCHE SESSÕES ORDINÁRIAS
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FORNECEDOR QUANTIDADE VALOR POR
REFEIÇÃO

VALOR
TOTAL

Adriana Doces

2.160 (72x30)

R$ 49,00 R$
105.840,00

Carine Silva R$ 70,00 R$
151.000,00

Lima e
Gonçalves R$ 83,33 R$

180.000,00

 
Tendo em vista os valores heterogêneos

apresentados, bem como o fato de termos apenas três
propostas, estimamos o valor global da presente contratação a
partir da mediana (valores em negrito), totalizando em R$
161.000,00 (cento e sessenta e um mil reais)

 

Sugerimos, s.m.j, a realização de licitação na
modalidade Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº  10.024/2019,
com participação exclusiva de microempresas e empresas de
pequeno porte para o item "Lanche quante" e com ampla
participação para o item " Lanche das sessões ordinárias".

 
Oportunamente, sugerimos o CATSER: 3697 -

Fornecimento de refeições / lanches / salgados / doces.
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 11/08/2022, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 11/08/2022, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1123788 e o código CRC 198F05FB.

0005590-65.2021.6.02.8502 1123788v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de agosto de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1123788, encaminho os

presentes autos para a deliberação de Vossa Senhoria.
 
Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 11/08/2022, às 15:26, 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
1123914 e o código CRC 566AFFEC.

0005590-65.2021.6.02.8502 1123914v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de agosto de 2022.
À SEIC.
 
Senhora Chefe,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho SEIC (doc. 1123788), para solicitar que seja
realizada uma nova pesquisa de preços, buscando propostas
junto a outros potenciais fornecedores, tendo em vista que os
preços apresentados relativos ao valor por refeição, estão
muito acima daqueles cotados nas Eleições de 2020, conforme
podemos observar nos Despachos SEIC
(doc. 0653978 e 0665227), inserto no SEI: 0010681-
61.2019.6.02.8000.

Paralelamente, encaminho os autos à COFIN, para
confirmar o valor reservado para a contratação objeto destes
autos.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/08/2022, às 17:07, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1123972 e o código CRC 044ECED4.

0005590-65.2021.6.02.8502 1123972v1
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DESPACHO

Maceió, 11 de agosto de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1123972).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 11/08/2022, às 17:20, 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
1124111 e o código CRC 34182EC0.

0005590-65.2021.6.02.8502 1124111v1

Despacho COFIN 1124111         SEI 0005590-65.2021.6.02.8502 / pg. 220



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

DESPACHO

Maceió, 15 de agosto de 2022.
À COFIN
 
Em atenção à solicitação contida no Despacho

GSAD 1123972, informamos que os valores previstos para a
contratação, objeto destes autos, são aqueles indicados no
Despacho SGO 1011816, no montande de R$  6.261,00 por
turno (R$12.522,00 para a eleição). 

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 15/08/2022, 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
1124458 e o código CRC CFDAC779.

0005590-65.2021.6.02.8502 1124458v1
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E-mail - 1124476

Data de Envio: 
  15/08/2022 12:45:21

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

Para (com cópia oculta):
    SANMARTIN.BUFFET@HOTMAIL.COM
    buffet-royal@hotmail.com
    buffetimperialexecutivo@gmail.com
    buffetimperialmcz@gmail.com
    sac@buffetchezmarie.com.br
    mestrecucamcz@hotmail.com
    atendimentotanta@gmail.com

Assunto: 
  Lanches para o período eleitoral

Mensagem: 
   Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) pretende contratar serviços de fornecimento de lanches
e materiais necessários ao seu consumo, contendo todos os alimentos prontos para o consumo, durante
o período eleitoral, de agosto a dezembro de 2022, inclusive sábados, domingos e feriados, se necessário,
e no domingo em que ocorrerá as eleições relativas ao 1º turno, e eventual 2º turno, se houver.

Para tanto, solicitamos apresentação de proposta, nos termos do Termo de Referência anexo.

Ressalto que deverão ser encaminhadas propostas com o menor preço possível, tendo em vista que, se
for caso, haverá possibilidade de contratação direta da futura fornecedora.

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1115544.html
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DESPACHO

Maceió, 15 de agosto de 2022.
À GSAD,
Em atendimento ao despacho GSAD (1123972),

encaminho manifestação da SGO (1124458).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 15/08/2022, às 13:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1124548 e o código CRC 96FBB82B.

0005590-65.2021.6.02.8502 1124548v1
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E-mail - 1124731

Data de Envio: 
  15/08/2022 14:51:18

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

Para (com cópia oculta):
    sos.lucena.r@hotmail.com

Assunto: 
  Lanches para o período eleitoral

Mensagem: 
   Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) pretende contratar serviços de fornecimento de lanches
e materiais necessários ao seu consumo, contendo todos os alimentos prontos para o consumo, durante
o período eleitoral, de agosto a dezembro de 2022, inclusive sábados, domingos e feriados, se necessário,
e no domingo em que ocorrerá as eleições relativas ao 1º turno, e eventual 2º turno, se houver.

Para tanto, solicitamos apresentação de proposta, nos termos do Termo de Referência anexo.

Ressalto que deverão ser encaminhadas propostas com o menor preço possível, tendo em vista que, se
for caso, haverá possibilidade de contratação direta da futura fornecedora.

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1115544.html
    E_mail_1124476.html
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DESPACHO

Maceió, 15 de agosto de 2022.
Devolvo os autos à SEIC, na forma do Despacho

GSAD 1123972.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 15/08/2022, às 21:47, 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
1125270 e o código CRC 37CB2189.

0005590-65.2021.6.02.8502 1125270v1
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E-mail - 1128295

Data de Envio: 
  18/08/2022 16:20:31

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

Para (com cópia oculta):
    ronaldo_contabilize@hotmail.com
    gavua@gavua.com.br
    dadovital@hotmail.com
    moniquemacuipe@gmail.com
    joelmasoares2528@outlook.com
    ph_kp@yahoo.com.br
    p.rafael.carvalho@gmail.com
    jofferson05@ig.com.br
    karlacamiloadv1@gmail.com
    legmaceio@gmail.com
    carnesvieira.mv@gmail.com
    maria.jose.lima@hotmail.com
    ercial@gmail.com
    pjcontabeis@hotmail.com
    geronimoal@hotmail.com
    gusta.vo_silva@hotmail.com
    lgrestaurante.al@gmail.com
    mbs.juh@gmail.com
    samyravasconcelos01@gmail.com
    evenirrefeicoes@hotmail.com
    crf.martins@ig.com.br
    zizucleiton@hotmail.com
    adm@saudenutri.com.br
    adm.rfcomercio@gmail.com
    fcontab_@hotmail.com
    jppftaz@hotmail.com
    jpa-contrato@hotmail.com
    buffetseville@gmail.com
    contato@rotadist.com.br
    arruda65@gmail.com
    diego@atributcontabilidade.com
    martindistri@gmail.com

Assunto: 
  Lanches para o período eleitoral

Mensagem: 
   Prezados,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) pretende contratar serviços de fornecimento de lanches
e materiais necessários ao seu consumo, contendo todos os alimentos prontos para o consumo, durante
o período eleitoral, de agosto a dezembro de 2022, inclusive sábados, domingos e feriados, se necessário,
e no domingo em que ocorrerá as eleições relativas ao 1º turno, e eventual 2º turno, se houver.

Para tanto, solicitamos apresentação de proposta, nos termos do Termo de Referência anexo.

Ressalto que deverão ser encaminhadas propostas com o menor preço possível, tendo em vista que, se
for caso, haverá possibilidade de contratação direta da futura fornecedora.

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1115544.html
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DESPACHO

Maceió, 22 de agosto de 2022.
À SAD,
 
Senhor Secretário,
 
Os presentes autos retornaram para que fosse

refeita a pesquisa de preços tendo em vista a  discrepância de
valores quando comparados  com os orçamentos referentes às
Eleições 2020.

 
Inicialmente, deve-se destacar que o Termo de

Referência das Eleições 2020 trazia difertenças em relação ao
atual, em especial, quanto à inexistência de previsão de
fornecimento de refeirções nos dias de eleições.

 
Em atendimento ao Despacho GSAD 1123972, esta

undade solicitou novos orçamentos, conforme expedientes
1124476; 1124731 e  1128295, bem como procurou negociar
juntos aos potenciais fornecedores que já tinham apresentado
propostas.

 
A empresa Snack Saudável justificou os preços

apresentados pelos custos operacionais envolvidos, inclusive
com  utensílios, por exemplo, aluguel de talhares, louças e
toalhas de mesa para todo período da contratação, etc. Custos
que, inclusive, justificariam a diferença de valores em relação
ao último fornecimeto pela empresa a este Regional, conforme
autos nº 0006507-84.2021.6.02.8502.

 
Noutro giro, esclarecemos também que o valor
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estimado para contratação foi obtido a partir da mediana, ou
seja, o maior e o menor valor não trouxeram impacto direto 
na obtenção do valor estimado.

 
Com estas considerações, reiteramos os termos do

Despacho SEIC 1123788.
 
À consideração superior.
 
Respeitosamente,

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 22/08/2022, às 14:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 22/08/2022, às 14:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1130513 e o código CRC 2A6B3D87.

0005590-65.2021.6.02.8502 1130513v1

Despacho SEIC 1130513         SEI 0005590-65.2021.6.02.8502 / pg. 229



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

DESPACHO

Maceió, 22 de agosto de 2022.
 
À COFIN, para confirmar a disponibilidade

orçamentária tendo em vista a estimativa de custo informada
no Despacho SEIC 1123788, considerando as informações do
Despacho SEIC 1130513.

Em paralelo, submeto os autos ao conhecimento do
Sr. Diretor-Geral, para avaliação superior. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 22/08/2022, às 16:03, 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
1130813 e o código CRC DAA3EB13.

0005590-65.2021.6.02.8502 1130813v1

Despacho GSAD 1130813         SEI 0005590-65.2021.6.02.8502 / pg. 230



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

DESPACHO

Maceió, 22 de agosto de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1130813).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 22/08/2022, às 16:34, 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
1130921 e o código CRC 5BC6D3C7.

0005590-65.2021.6.02.8502 1130921v1
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Maceió, 24 de agosto de 2022.
Senhora Assessora,
 
Em decorrência das buscas por propostas e

informações que pudessem viabilizar a presente contratação,
esta unidade tomou ciência hoje da existência de Ata de
Registro de Preços formalizada pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 19ª Região que contempla quatro itens
semelhantes aos objetos destes autos, conforme documento
1133197.

 
A  empresa adjudicada naquela ARP demonstrou

interesse em prestar o serviço a este Regional, através de uma
eventual adesão à ATA.

 
De antemão, informamos que os valores constantes

na ARP se mostraram bastante inferiores àqueles obtidos na
nossa cotação anterior 1130513.

 
Desta forma, levando-se em consideração a

urgência da contratação e o tempo e recursos necessários à
realização de um procedimento licitatório, apresentamos a
possibilidade de formalizar a contratação por meio de
eventual contratação adesão à ATA nº 07/2022 do TRT 19ª
Região.

 
À deliberação.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
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Técnico Judiciário, em 24/08/2022, às 16:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1133179 e o código CRC 125D6B53.

0005590-65.2021.6.02.8502 1133179v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de agosto de 2022.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Informamos que na LOA 2022 - Pleitos houve

programação no valor de R$ 6.261,00 por turno, totalizando
R$ 12.522,00, para atender ao fornecimento de alimentação
do pleno. Não há programação no orçamento ordinário para
esta despesa (LOA 2022 completa).

 
Outrossim, face ao despacho SEIC (1133179),

s.m.j., sugerimos que a gestão seja consultada acerca dos
cardápios da ARP juntada aos autos para eventual nova
composição de preços, inclusive revendo o período contratado
já que estamos no final do mês de agosto.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 25/08/2022, às 16:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1134243 e o código CRC FB9E8D1A.

0005590-65.2021.6.02.8502 1134243v1
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DESPACHO

Maceió, 25 de agosto de 2022.
À GSAD,
Diante do despacho GSAD (1130813), encaminho

manifestação da SGO (1134243) para ciência e deliberação.
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 25/08/2022, às 17:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1134353 e o código CRC EF49CE72.

0005590-65.2021.6.02.8502 1134353v1
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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 agosto de 2022.
R.H.
Devolvo os autos à COFIN para que informe o

quadro detalhado do Orçamento de Pleitos Eleitorais,
indicando inclusive os saldos disponíveis para cobrir as
despesas de um possível 2º Turno de Votação que poderão, a
depender de avaliação e deliberação superiores, ser
destinadas a custear a despesa estimada para a contratação
veiculada nestes autos, considerando os parâmetros
assentados no Ofício GAB-DG 2324/2022, do Sr. Diretor-Geral
do TSE (doc. 1072463).

Quanto à atualização dos valores considerando o
avançado do período, a SEIC poderá ajustar a estimativa
considerando a proporcionalidade tendo por parâmetro o
início da execução em setembro.

Por fim, peço vênia para levar ao conhecimento
do Sr. Diretor-Geral e da CPPE  as questões ora discutidas,
para sugerir a análise conjunta da CPPE e das gestoras acerca
da proposta veiculada no Despacho SEIC 1133179.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/08/2022, às 00:02, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1134543 e o código CRC 9886FBE2.

0005590-65.2021.6.02.8502 1134543v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2022.
À SAD,
 
Senhor Secretário,

 

Em atendimento ao determinado no despacho
GSAD - 1134543, levando-se em consideração o início da
execução da contratação a contar de setembro, seriam 60
(sessenta) sessões, conforme TR 1115544. Assim, a partir da
estimativa de valores já realizada por esta unidade, teríamos o
seguinte panorama:

 

                                                                                                                             

a) LANCHE QUENTE (dia das Eleições)

FORNECEDOR QUANTIDADE VALOR POR
REFEIÇÃO

VALOR
TOTAL

Adriana Doces
 
60 (30x2)
 
 

R$ 66,00 R$
3.960,00

Carine Silva R$ 166,66 R$
10.000,00

Lima e
Gonçalves R$ 233,33 R$

14.000,00

                                                                                                          
b)LANCHE SESSÕES ORDINÁRIAS

FORNECEDOR QUANTIDADE VALOR POR
REFEIÇÃO

VALOR
TOTAL

Adriana Doces

1.800 (60x30)

R$ 49,00 R$
88.200,00

Carine Silva R$ 70,00 R$
126.000,00

Lima e
Gonçalves R$ 83,33 R$

149.994,00
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Tendo em vista os valores heterogêneos
apresentados, bem como o fato de termos apenas três
propostas, estimamos o valor global da presente contratação a
partir da mediana (valores em negrito), totalizando em R$
136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais).

 
Caso fosse realizada adesão à ARP 1133197,

tomando-se o lanche quente como equivalente ao coquetel e
os lanche das sessões ordinárias ao coffee break, caso
aprovado pela unidade demandante e por este Regional,
teríamos:

 

ITEM QUANTIDADE VALOR POR REFEIÇÃO VALOR
TOTAL

Lanche quente = coquetel 60 R$ 51,00 R$ 3.060,00
Lanche da sessão = coffee
break 1.800 R$ 34,50 R$

62.100,00

VALOR TOTAL R$
65.160,00

 

Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 26/08/2022, às 12:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1134754 e o código CRC F2B268B7.

0005590-65.2021.6.02.8502 1134754v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2022.
Em atenção ao Despacho SEIC 1133179, informo que a

proposta atende às necessidades da contratação, razão pela qual
devolvo os autos para prosseguimento da instrução processual
relativa a adesão à ATA nº 07/2022 do TRT 19ª Região.

 
Kleziane Duarte

Assistente da Presidência - Gestora do Contrato 
Documento assinado eletronicamente por KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS,
Servidor(a) Requisitado(a), em 26/08/2022, às 13:14, 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
1135019 e o código CRC FAEA58AB.

0005590-65.2021.6.02.8502 1135019v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2022.
Acuso ciência do Despacho SEIC 1134754 e

devolvo os autos à COFIN e à consideração do Sr. Diretor-
Geral e da CPPE, conforme Despacho GSAD 1134543.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 26/08/2022, às 13:16, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1135024 e o código CRC DB5987AA.

0005590-65.2021.6.02.8502 1135024v1
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DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1134543).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 26/08/2022, às 13:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1135025 e o código CRC F6BD1F83.

0005590-65.2021.6.02.8502 1135025v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  26/08/2022 15:14
        ***.465.684-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 PE 224

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 167864 0100000000 339039 70396 FUN ALIMEN1

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

26/08/2022 0005590-65.2021.6.02 - 32.580,00

Código Nome

070011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Favorecido

Endereço

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

CEP

57051-090

Município

MACEIO AL

UF Telefone

(082) 2122-7700

Descrição

RESERVA DE CRÉDITO. ALIMENTAÇÃO - LANCHES - PRIMEIRO TURNO ELEIÇÕES 2022. PROC 0005590-
65.2021.6.02

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

26/08/2022 Inclusão 32.580,00

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

26/08/2022 14:55:57
Operação
Inclusão
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  26/08/2022 15:16
        ***.465.684-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 PE 225

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 167864 0100000000 339039 70396 FUN ALIMEN2

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

26/08/2022 0005590-65.2021.6.02 - 32.580,00

Código Nome

070011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Favorecido

Endereço

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

CEP

57051-090

Município

MACEIO AL

UF Telefone

(082) 2122-7700

Descrição

RESERVA DE CRÉDITO - ALIMENTAÇÃO - LANCHES - PLENO. SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES 2022. PROC
0005590-65.2021.6.02.

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

26/08/2022 Inclusão 32.580,00

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

26/08/2022 15:08:27
Operação
Inclusão
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

- PE 224-2022 ; 2022RO001126 - PRIMEIRO TURNO;
- PE 225- 2022; 2022RO001127 - SEGUNDO TURNO.

Observação:

- VALOR COM BASE NO DESPACHO SEIC DOC 1134754.
- LEVAMOS EM CONTA, POR ORA, 50 POR CENTO PARA CADA

TURNO. SUGERIMOS REAVALIAR QUANDO DA EMISSÃO DE NOTAS DE
EMPENHO.

- UTILIZADOS RECURSOS DE SOBRA NA UG COFIN.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 26/08/2022, às 15:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1135141 e o código CRC DDE8AE94.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 26 de agosto de 2022.
Trata-se de procedimento voltado à contratação

de  serviços e fornecimento de refeição no formato de
lanches, quando da realização das sessões plenárias do
Tribunal, durante o período eleitoral, de agosto a dezembro de
2022, inclusive sábados, domingos e feriados, se necessário, e
no domingo em que ocorrerá as eleições relativas ao  1º
turno, e eventual 2º turno, se houver.

Considerando toda a instrução ora efetivada, e
tendo em vista a manifestação da Sra. Gestora da contratação
no evento 1135019, acolho a solicitação do Sr. Secretário da
Administração veiculada no Despacho 1134543, para
determinar a remessa do feito à Comissão Permanente de
Planejamento de Pleitos Eleitorais - CPPE, para análise da
proposta delineada no Despacho SEIC 1134754.   

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 27/08/2022, às 15:04, 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
1135275 e o código CRC 8112FD91.

0005590-65.2021.6.02.8502 1135275v1
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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 agosto de 2022.
 
 
À unidade demandante para que indique para qual

dos itens da Ata de Registro de Preços nº 07/2022, 1133197,
será feita a instrução de adesão, tendo em vista que no Termo
de Referência AEP, 1115544, há dois tipos de serviços, o
lanche quente e o das Sessões Ordinárias, e na referida ARP
temos 4 (quatro) tipos de serviços, sendo 2 (dois) mais
próximos ao nosso lanche quente e 2 (dois), ao lanche das
sessões ordinárias.

 
Informo, ainda, que nada impede de que seja feita a

instrução para os 4 (quatro) itens da ARP nº 07/2022, contudo
deverá ser indicado o quantitavito de cada item.

 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 29/08/2022, às 11:23, 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
1135814 e o código CRC 4DC4D2C6.

0005590-65.2021.6.02.8502 1135814v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de agosto de 2022.
Face ao encaminhamento sugerido no Despacho

GSAD (1135024), encaminho os autos à CPPE para análise da
proposta veiculada no Despacho SEIC 1133179.

Documento assinado eletronicamente por NEY WILLER SANTOS SILVA DA PALMA,
Assessor de Gestão Estratégica, em 29/08/2022, às 18:42, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RENATO FLOERING TAVARES, Assistente
de Gestão Estratégica, em 30/08/2022, às 13:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por HEBERTH HENRIQUE ARAÚJO PINHEIRO,
Assistente de Gestão Estratégica, em 30/08/2022, às 13:54, 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
1136922 e o código CRC 9AC6018C.

0005590-65.2021.6.02.8502 1136922v1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 02.967.041/0001-87 DUNS®: 897016156
Razão Social: MARIA JOSE LIMA SELF SERVICE
Nome Fantasia: GRANDES SABORES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/03/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 19/09/2022
FGTS 14/09/2022
Trabalhista Validade: 21/11/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 24/07/2022 (*)
Receita Municipal Validade: 23/08/2022 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/05/2021 (*)Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 30/08/2022 18:47 de
CPF: 048.669.864-50      Nome: ANDRE LUIS CAVALCANTE GOMES

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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01941387470Usuário:

30/08/2022 18:46:35Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

MARIA JOSE LIMA SELF SERVICE Adimplente02967041
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 30/08/2022 19:01:53 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: MARIA JOSE LIMA SELF SERVICE 
CNPJ: 02.967.041/0001-87 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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 PROAD: Nº 935/2022 
UASG: 080022 
PE SRP Nº 07/2022 
 

     EDITAL  
(FOLHA DE ROSTO) 

Pregão Eletrônico SRP nº 07/2022 
MODO DE DISPUTA ABERTO 

Data de Abertura: 26/05/2022 às 10:00 
no sítio 

www.comprasgovernamentais.gov.br 
Objeto 

Registro de preço para eventual contratação de serviço de fornecimento de Buffet para coffee break e coquetel, com entrega 
parcelada, para atender as atividades desenvolvidas pelo TRT- 19ª Região e pela Escola Judicial, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos. 

Valor Total Estimado 

R$ 643.849,00 (seiscentos e quarenta e três mil oitocentos e dezesseis reais) 

Registro de Preços? Vistoria Instrumento Contratual Forma de Adjudicação 

SIM NÃO SE 
EXIGE 

SIM MENOR PREÇO  
GLOBAL 

 

 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ITEM 9 DO EDITAL)* 
Requisitos Básicos: 
- Sicaf ou documentos equivalentes  
- Certidão do Conselho Nacional de Justiça(CNJ) 
- Certidão do Portal daTransparência 
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas(TST) 
- Atestado (s) de capacidade técnica; 
- Certificado de Licença Sanitária e licença para funcionamento 

Requisitos Específicos: 
- Declarações em conformidade com os modelos disponibilizados 

no Edital . 
 

* O detalhamento dos documentos/requisitos de habilitação de veserconsultado na item do instrumento convocatório acima indicada. 
 

Lic. Exclusiva ME/EPP? Reserv. Cota ME/EPP? Exige 
Amostra/Dem.? 

Dec. nº 7.174/2010? 

NÃO NÃO SIM NÃO 

Prazo para envio da proposta/documentação 

Até 26/05/2022 às 10:00h (data e horário da abertura da sessão pública) 

Pedidos de Esclarecimentos Impugnações 

Até 23/05/2022 para o endereço cpl@trt19.jus.br Até 23/05/2022 para o endereço cpl@trt19.jus.br 
 

Observações: 

A licitação será realizada em um grupo único, conforme a exigência constante do 10.10 do Termo de Referência (Anexo I). 

Grupo I - Relação dos Itens 
 

Descrição Exclusiva 
ME/EPP? 

Cota 
ME/EPP? 

Qtd Média/Valor 
Unitário 

Valor 
Estimad
o 

COFFEE BREAK – TIPO 01 (composição no  Anexo 
A do TR) 

Não Não 
   3.350 R$ 41,67 R$ 139.594,50 

COFFEE BREAK – TIPO 02 (composição no  Anexo 
A do TR) 

Não Não 3.350 R$ 40,67 R$ 136.244,50 

COQUETEL – TIPO 01 (composição no  
Anexo A do TR) 

Não Não 3.000 R$ 60,00 180.000,00 

COQUETEL – TIPO 02 (composição no  
Anexo A do TR) 

Não Não 3.000 62,67 188.010,00 

 
Acompanhe as sessões públicas dos Pregões do TRT19 pelo endereço www.comprasgovernamentais.gov.br, selecionando as opções Consultas > Pregões 
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> Em andamento > Cód. UASG “080022”. O edital e outros anexos estão disponíveis para download no Comprasnet  e  também no endereço 
www.trt19.jus.br, opção Transparência - Licitações. 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
PROAD N. 935/2022 

 PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº XX/2022 
 
O Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região – TRT-19ª e este Pregoeiro, designado pela 
Portaria n. 156/GP/TRT19ª, de 28 de abril de 2022, levam ao conhecimento dos interessados que, na 
forma da Lei n.º 10.520/2002, dos Decretos n.º 7.892/2013 e n.º 10.024/2019, da Lei Complementar 
n.º 123/2006 e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666/1993  e suas alterações, bem como pelo ATO 
TRT19ª nº. 206/98, que regulamenta a consulta ao SISTEMA DE CADASTRAMENTO UNIFICADO 
DE FORNECEDORES – SICAF, instituído pela Instrução Normativa nº 03 de 26.04.2018, do 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO, além  de outras normas 
aplicáveis ao objeto deste certame, farão realizar licitação, para registro de preços, na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento menor preço global mediante o 
modo de disputa “aberto” e nas condições estabelecidas neste Edital. 
 
1 – DO OBJETO 
 
 1.1 O objeto da presente licitação é o registro de preços para contratação de serviço de 
FORNECIMENTO DE BUFFET para coffee break e coquetel, com entrega parcelada, para atender as 
atividades desenvolvidas pelo TRT-19ª Região e pela Escola Judicial, conforme conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, de acordo com as demandas dos 
eventos a serem realizados para os exercícios de 2022 e 2023. 
 
1.2 A licitação será realizada em grupo único, formados por 04 (quatro) itens, conforme tabela 
constante no Termo de Referência (Anexo I), devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens 
que o compõem. 
 
1.3 O Tribunal não se obriga a adquirir os itens relacionados do licitante vencedor, nem as quantidades 
indicadas no ANEXO I, podendo realizar licitações específicas para aquisição daqueles itens, hipótese 
em que, em igualdade de condições, o beneficiário do registro terá preferência, nos termos do art. 15, § 
4º, da Lei nº. 8.666/93 e art. 16 do Decreto nº. 7.892/2013. 
 
2 – DO ENDEREÇO, DATA E HORÁRIO DO CERTAME 
2.1 A sessão pública deste Pregão Eletrônico será aberta, de acordo com o disposto no Decreto 
10.024/2019, no endereço eletrônico, data e horário abaixo discriminados: 
 
LOCAL: www.compras.gov.br 
DATA: Dia 26 do mês de maio do ano 2022. 
HORÁRIO: 10:00h – Horário de Brasília-DF 
 
2.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico anteriormente estabelecidos, desde que não haja 
comunicação do(a) Pregoeiro(a) em contrário. 
 
2.3. Nos casos de indisponibilidade de acesso do(a) Pregoeiro(a) à sala de disputa de lances, no 
sistema “COMPRASNET”, que impeça o início da disputa até às 11:30h será aplicada a regra do 
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subitem anterior. 
 
3 –DO CREDENCIAMENTO 
 

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite a participação 
dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica. 

3.2. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sítio 
www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura 
de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de 
seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes a este Pregão. 

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 
acesso, ainda que por terceiros. 

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e 
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, 
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se 
tornem desatualizados. 

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação. 
 
4 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o 

objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no Sistema de Cadastramento 
Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no art. 9º da IN SEGES/MP nº 3, de 
2018 e que atendam às condições de habilitação previstas neste instrumento convocatório. 

4.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, 
nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 
4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

a) empresas que estejam suspensas de participar de licitação com este TRT da 19ª Região, 
conforme disposto no art. 87, III, da Lei nº. 8.666/93; 
b) empresas que estejam impedidas de licitar e contratar com a União Federal, conforme 
disposto no art. 7º da Lei nº. 10.520/2002 c/c art. 49 do Decreto n. 10.024/2019; 
c) empresas que sejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração 
Pública, conforme previsto no art. 87, IV, da Lei nº. 8.666/93; 
d)empresas com falência decretada ou em recuperação judicial ou extrajudicial; 
e)consórcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição;  
f) quaisquer interessados que se enquadrem nas hipóteses previstas no 
art. 9º da Lei nº. 8.666, de 1993; e  
g) Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

4.3.1 Empresa em recuperação judicial ou extrajudicial poderá participar da licitação com 
apresentação positiva da certidão de recuperação judicial ou extrajudicial e apresente a 
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comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do 
art. 58 da Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação. 

4.3.1.1 A licitante em recuperação judicial ou extrajudicial, com plano de recuperação 
judicialmente acolhido, deverá, ainda assim, comprovar todos os demais requisitos de 
qualificação econômico-financeira previstos neste EDITAL. 

4.4. Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

 4.4.1.que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;  
4.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
4.4.3.  que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 
4.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade 
de declarar ocorrências posteriores;  
4.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos 
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  
4.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 
 4.4.7. 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; 
  

4.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 
previstas em lei e neste Edital. 
4.6 Empresas não credenciadas no SICAF e que tiverem interesse em participar deste pregão deverão 
providenciar o seu credenciamento na forma da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 2018. 
4.7 As licitantes poderão subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor licitado para as 
microempresas e empresa de pequeno porte, desde que observados os termos estabelecidos no item 5.3 
do Termo de Refereência – ANEXO I 
4.8 Como requisito para participação do Pregão Eletrônico, a licitante deverá manifestar, em campo 
próprio do sistema eletrônico, o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação do 
presente EDITAL. 
4.9 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação das propostas serão de responsabilidade 
exclusiva da licitante, não se responsabilizando o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região por 
quaisquer custos, transações efetuadas pela licitante ou eventual desconexão do sistema. 
 
5 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
5.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os 
documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, 
até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
5.2. A participação no pregão dar-se-á por meio da digitação da senha privativa do licitante e 
subsequente encaminhamento das propostas de preços que deverão acompanhar os documentos de 
habilitação que ocorrerá a partir do dia 12/05/2022, até às 10:00h do dia 26/05/2022. 
5.3. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem do SICAF, 
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos dados constantes dos sistemas. 
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5.4. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 
§ 1º da LC nº 123, de 2006. 
5.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
5.6. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 
5.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento 
da proposta. 
5.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do 
envio de lances. 
 
6 - DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 
6.1. A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, sem alternativas, opções, 
emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, formulada em conformidade com o modelo 
constante do edital, e dela deverão constar: 

 
6.1.1 identificação social, número do CNPJ, assinatura do representante da proponente, 
referência à licitação, número de telefone, endereço, dados bancários, número de fax e 
indicação de endereço eletrônico (e-mail); 
 6.1.2 Havendo divergência entre as especificações técnicas constantes neste EDITAL, seus 
ANEXOS e aquelas constantes no Catálogo de Materiais (CATMAT), do Sistema Integrado 
de Administração de Serviços Gerais (SIASG), deverão prevalecer às especificações do 
EDITAL, com fundamento no Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório (art. 3° 
da Lei 8.666/93). 
 
6.1.3Descrição clara do item cotado, preço unitário e total em reais, conforme modelo de 
proposta constante do Anexo C do Termo de Referência deste Edital;  
 
6.1.4 todas as especificações do produto ofertado, devem estar de acordo com as especificações 
constantes no Anexo A doTermo de Referência (ANEXO I deste Edital), preços unitários e 
preço total, expressos em reais, incluindo todos os impostos, taxas, frete e demais encargos; 
 
6.1.5 validade da proposta de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessão pública 
estabelecida no Edital. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para 
contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos, sem prejuízo da 
eventual possibilidade de prorrogação do prazo de validade; 
6.1.6  declaração de que nos preços propostos estão inclusos todos os custos necessários para 
execução dos serviços de fornecimento, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, transporte, garantia e quaisquer outros que 
incidam ou venham a incidir sobre o objeto. 
6.1.7 Planilha contendo os dados gerais da empresa conforme modelo apresentado no Anexo 
III, para os efeitos administrativos necessários: lavratura da ata de registro de preços, do 
contrato, emissão de nota de empenho, pagamentos.  
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6.1.7.1 A ausência da planilha de dados na forma do Anexo III do edital não implicará a 
inabilitação da licitante do certame licitatório, devendo, o(a) Pregoeiro(a) conceder prazo 
para sua apresentação. 

6.2. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do proponente, das 
condições estabelecidas neste edital e seus Anexos. 

 
7 -  DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES  
 
7.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na 
data, horário e local indicados no item 2.1 deste Edital. 
7.2.  O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não 
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis 
ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência (Anexo I deste Edital). 

7.2.1. também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
7.2.2. a desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 
acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
7.2.3. a  não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 
contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

7.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 
participarão da fase de lances.  
7.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.  
7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 

7.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor global. 
7.6.  Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 
7.7. O licitante somente poderá oferecer lance que respeitem o intervalo mínimo de valores entre os 
lances para cada produto, a saber:  

 
7.7.1 de  R$ 0,50 ( cinquenta centavos ) por unidade cotada para os itens 01,  02, 03 e 04. 

 
7.8. O intervalo mínimo de diferença valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances 
intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá seguir o valor 
supramencionado no subitens 7.7.1  deste EDITAL; 
 
7.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) 
segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem 
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 
7.10  Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto”, em que 
os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
7.11 A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada 
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de 
duração da sessão pública. 
7.12 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e 
ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive 
no caso de lances intermediários. 
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7.13 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-
se-á automaticamente. 
7.14 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o 
pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de 
lances, em prol da consecução do melhor preço. 
7.15 Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser 
desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada em campo próprio do sistema. 
7.16 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar.  
7.17 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.  
7.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema 
eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.  
7.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez 
minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas da 
comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.  
7.20. O critério de julgamento adotado será o menor preço global , conforme definido neste Edital e 
seus anexos.  
7.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
7.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas 
e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 
2015. 
7.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance  serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 
7.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta 
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) 
minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 
7.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, 
para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 
7.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens 7.23 e 7.24 supracitados, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta. 
7.27. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto 
estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às 
margens de preferência, conforme regulamento.  
7.28. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de 
maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances). 
7.29. Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de desempate será aquele previsto 
no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens 
produzidos: 
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7.29.1. no pais; 
    7.29.2.por empresas brasileiras;  
    7.29.3.por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
    7.29.4.por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa 
com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 
previstas na legislação. 
7.30.Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as 
propostas empatadas.  
 
7.31. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo 
sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja 
obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. 
 
7.31.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
 
7.31.2.O (A) pregoeiro (a)no prazo por ele fixado, no mínimo de 02 (duas)  horas, solicitará ao 
licitante melhor classificado o envio da proposta adequada ao último lance ofertado após a 
negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando 
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  
 
7.32  O Pregoeiro, mediante notificação a ser efetuada por meio do canal de comunicação (chat) 
no decorrer da sessão, irá solicitar ao participante melhor classificado a apresentação de 
AMOSTRAS dos produtos cotados, no prazo improrrogável de até cinco dias úteis, a contar da 
convocação, para verificação da conformidade com as especificações, observados os 
procedimentos estabelecidos no item 10 do Termo de Referência, Anexo I deste Edital. 
 

7.32.1 O licitante que não apresentar as amostras, apresentar fora do prazo estabelecido ou 
apresentá-las em desacordo com as especificações terá sua proposta desclassificada e o licitante 
subsequente será convocado a apresentar amostras do seu produto. 

 
7.33. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 
8 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA 
 
8.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º 
do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

8.1.1 A Proposta de Preços da licitante vencedora contendo os elementos exigidos neste 
edital deverá ser formulada e enviada eletronicamente, através da inserção de anexo no 
sistema “COMPRASGOVERNAMENTAIS”, atualizada em conformidade com os lances 
eventualmente ofertados, no prazo, mínimo de 02 (duas) horas, que será consignado pelo(a) 
Pregoeiro(a) no sistema. 

8.2  Serão desclassificadas a proposta ou o lance vencedor que: 
a) consignarem preços simbólicos, irrisórios ou tenham sido formuladas em desacordo com os 
requisitos estabelecidos no edital; 
b)sejam omissas, vagas, imprecisas ou que apresentem irregularidade capaz de dificultar o 
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julgamento pelo(a) pregoeiro(a); 
c)apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis; 
d)não atendam as demais exigências previstas no EDITAL. 

8.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários 
simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários 
de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação 
não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações 
de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 
remuneração. 

 8.3. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a 
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita; 
8.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 
em ata; 
8.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio 
de funcionalidade disponível no sistema, no prazo mínimo de 02 (duas) horas, sob pena de não 
aceitação da proposta. 
    8.5.1. O prazo estabelecido no item 8.5 poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita 
e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.  
     8.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que 
contenham as características do serviço cotado tais como: composição e procedência , além de outras 
informações pertinentes inerentes ao serviço, que deverão ser encaminhados por meio eletrônico, ou, 
se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo 
sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 
 
8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 
8.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

8.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à 
subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
8.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

8.9. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC 
nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
8.10 Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste 
EDITAL e seus ANEXOS. 
8.11 O(A) pregoeiro(a), na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 
necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às solicitações no 
prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação, sob pena de desclassificação da 
oferta. 
8.12.Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o (a) pregoeiro (a) verificará a habilitação do 
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licitante, observado o disposto no item 9 deste Edital: 
a) com base no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF e documentação 
complementar exigido no edital; ou 
b) no caso dos não cadastrados, da documentação exigida no EDITAL. 
8.13. Constatado o atendimento pleno das exigências editalícias, será declarado o proponente 
vencedor, sendo a adjudicação do objeto definido neste EDITAL e seus ANEXOS efetuada pelo 
MENOR PREÇO GLOBAL. 
 
8.14. Caso exista algum fato que impeça a participação de algum licitante, ou o mesmo tenha sido 
declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, este será desclassificado do 
certame, sem prejuízo das sanções legais cabíveis. 
 
9 - DA HABILITAÇÃO   
 
9.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

9.1.1. SICAF; 
9.1.2. Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União, constante do Acórdão 
nº. 1.793/2011-Plenário, como condição habilitatória serão realizadas as seguintes consultas: 

9.1.2.1 aos registros impeditivos de contratação no Cadastro Nacional de Empresas 
Inidôneas e Suspensas/CGU (Portal da Transparência – www.transparencia.gov.br); 
9.1.2.2 aos registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no 
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis Por Ato de Improbidade Administrativa (Portal 
do Conselho Nacional de Justiça – CNJ – www.cnj.jus.br); 
9.1.2.3 lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 
(www.tcu.gov.br); 
9.1.2.4 a consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a 
proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário. 

 
9.2. Constatada a existência de sanção, o(a) Pregoeiro(a) reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
9.3. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate 
ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes 
estabelecida para aceitação da proposta subsequente. 
 
9.4. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação das licitantes será verificada por meio 
do SICAF, nos documentos por ele abrangidos (parágrafo único, art. 40 do Decreto nº.10.024/2019), 
em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica 
financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 
2018. 

9.4.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP 
nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no 
cadastramento no SICAF até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das 
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propostas; 
9.4.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do SICAF para 
que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com 
a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 
9.4.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a 
consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito 
em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

9.5. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a 
encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo mínimo de 02 (duas) horas, sob pena de 
inabilitação. 
 
9.6. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais ou cópias não-digitais quando houver dúvida em relação à 
integridade do documento digital. 

9.6.1. No caso descrito no subitem supramencionado, documentos exigidos acima deverão ser 
encaminhados no prazo máximo de 3 (três) dias, a contar da convocação. Os documentos deverão ser 
entregues à Coordenadoria de Licitações, situada à Avenida da Paz, 2076, sala 605, 6º andar, 
Centro, Maceió-AL, CEP 57.020-440. 
 
9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste EDITAL 
para fins de comprovação da habilitação os exigidos os documentos relacionados no ITEM 8 do 
ANEXO I - Termo de Referência. 
 
9.8. A documentação deverá: 

a) estar em nome da licitante; 
b)Estar no prazo de validade estabelecido pelo órgão expedidor competente. Nos casos 
omissos, o(a) pregoeiro(a) considerará como prazo de validade o de 60 (sessenta) dias, 
contados da data de expedição do respectivo documento, exceto a Certidão Negativa de 
Débitos (CND) atinente à Contribuição Previdenciária e a Certidão Conjunta Negativa de 
Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ambas com prazo de 
validade de 180 (cento e oitenta) dias, de acordo com o art. 2º, do Decreto nº. 8.302/2014; 
c)referir-se a apenas uma das filiais ou apenas a matriz. Tal dispositivo não é válido para a 
Certidão Negativa de Débitos atinente à Contribuição Previdenciária, para a Certidão 
Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e para a Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas. 

 
9.9. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a 
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, 
uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital. 

9.9.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 

 
9.10.Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após 
a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 
período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
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justificativa. 
 
9.11.A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação 
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  
 
9.12.Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
 
9.13. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer 
dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
 
9.14. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto 
nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida no SUBITEM 
8.1.1 deste EDITAL. 
 
9.15. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar 
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 
 
9.16. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será 
declarado vencedor. 
 
9.17.  A Declaração de Inexistência de Nepotismo mencionada no item 8.4.2 do Termo de Referência 
poderá ser apresentada pelo licitante vencedor até a efetivação da assinatura da ata de registro de 
preços, nos termos do modelo descrito no Anexo II do Edital. 
 
10- DA IMPUGNAÇÃO, DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DOS RECURSOS. 
 
10.1 Até 3 (três) dias úteis antes da data fixada como limite para abertura da sessão pública, fixada no 
ITEM 5.2, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do pregão, na forma eletrônica. 

10.1.1 A apresentação de impugnação contra o presente Edital será processada e julgada na 
forma e nos prazos previstos no art. 24, §1º e §2º do decreto nº. 10.024/2019. 
10.1.2 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
realização do certame. 
10.1.3 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados 
a(o) pregoeiro(a), até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão 
pública no ITEM 5.2 deste EDITAL, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no 
endereço indicado no edital, de acordo com o art. 23 do Decreto nº. 10.024/2019. 

10.1.3.1 O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 2(dois dias 
úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

10.2. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame. 
 10.3 A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o presente edital, 
implicará a plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 
             10.4 Dos atos do(a) pregoeiro(a) neste processo licitatório cabe recurso, a ser interposto no 

Edital que originou a ARP (1138384)         SEI 0005590-65.2021.6.02.8502 / pg. 271



 

  
  

 
 

CCORDENADORIA DE LICITAÇÕES 
Avenida da Paz, 2076 – 6º andar – Centro. 
Maceió/AL – CEP: 57020-440 
Telefone: (82) 2121- 8181/ 8182 
Email: cpl@trt19.jus.br 

final da sessão, com registro em ata da síntese das suas razões e contrarrazões. Os procedimentos para 
interposição de recurso, compreendida a manifestação prévia do licitante, durante a sessão pública, o 
encaminhamento de memorial e de eventuais contrarrazões pelos demais licitantes, serão realizados 
exclusivamente no âmbito do sistema eletrônico, nos formulários próprios, conforme Decreto 
10.024/2019, art. 44. 

10.4.1.A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará 
a decadência desse direito. 
10.4.2. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias 
para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, 
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em 
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

10.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

10.6 Após apreciação do recurso o(a) pregoeiro(a) submetê-lo-á, devidamente informado, à 
consideração da autoridade competente, que proferirá decisão definitiva antes da adjudicação e 
homologação do procedimento. 

10.7 Os autos permanecerão com vista franqueada aos interessados na Coordenadoria de 
Licitações deste Regional. 

 
11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 
11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento 
da etapa de lances.  

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”) ou e-mail, de acordo 
com a fase do procedimento licitatório. 
11.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, 
sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados. 

 
12 -DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso 
não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos 
apresentados. 
12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 
12.3  A homologação da adjudicação do objeto ao licitante vencedor, nesta licitação, será feita pelo 
Exma. Senhora Desembargadora Presidente deste Tribunal, após recebimento do processo concluído 
pelo(a) Pregoeiro(a) e sua equipe de apoio. 
 
13 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
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13.1 Homologado o resultado da licitação, o órgão gerenciador, respeitada a ordem de classificação, 
convocará fornecedor beneficiário  para assinatura da Ata de Registro de Preços que, depois de 
cumpridos os requisitos  de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas. 
 
13.2 As convocações de que tratam o item anterior deverão ser atendidas no prazo máximo de 5 
(cinco) dias úteis, prorrogável apenas 01 (uma) única vez a critério do TRT, sob pena de decair o 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 49 do Regulamento aprovado pelo 
Decreto nº. 10.024/2019 e neste EDITAL. 
 
13.3 Sempre que o licitante vencedor não atender à convocação, nos termos definidos no ITEM 13.2, é 
facultado à Administração, dentro do prazo e condições estabelecidos, convocar os fornecedores 
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições 
propostas pelo primeiro classificado. 
 
13.4 Ao assinar a Ata de Registro de Preços, a adjudicatária obriga-se a fornecer os bens a ela 
adjudicados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em seus anexos e também na 
proposta apresentada, prevalecendo, no caso de divergência, as especificações e condições do 
EDITAL. 
 
14 - DO REGISTRO DE PREÇOS E DO CADASTRO RESERVA. 
 
14.1 Após o encerramento da etapa competitiva e declarado o vencedor, os licitantes remanescentes 
poderão reduzir seus preços ao valor da proposta daquele mais bem classificado, devendo registrar sua 
intenção no sistema de pregão, consignando a razão social do licitante, o número do CNPJ, telefone e 
e-mail de contato. 
 
14.2 A apresentação de novas propostas na forma do item anterior não prejudicará o resultado do 
certame em relação ao licitante mais bem classificado. 
 
14.3 Os licitantes que aceitarem reduzir seus preços na forma do item anterior formarão o 
CADASTRO RESERVA, que tem por objetivo suprir a ARP no caso de cancelamento de registro do 
fornecedor classificado em primeiro lugar no certame. 

14.3.1 Serão registrados na ARP, nesta ordem: 
a) Os preços e quantitativos do licitante mais bem classificado durante a etapa competitiva; 
b) os preços e quantitativos dos licitantes que aceitaram cotar o objeto em valor igual ao do 
licitante mais bem classificado, observada a ordem de classificação do certame. 

 
14.4 Havendo mais de um licitante na situação de que trata a alínea b supra, serão classificados 
segundo a ordem da última proposta apresentada durante a fase competitiva. 
 
14.5 Homologado o certame, o fornecedor classificado  em primeiro lugar, será convocado para a 
assinatura da ARP, conforme minuta anexa a este instrumento, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 

14.5.1 O prazo estabelecido no item anterior poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 
quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
administração. 
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14.6 Por ocasião da assinatura da ARP, o primeiro classificado na licitação deverá comprovar as 
condições de habilitação exigidas no Termo de Referência (ANEXO I), as quais deverão ser 
mantidas durante a toda a vigência da mesma. 

14.6.1 Se o vencedor da licitação não fizer a comprovação referida no item supra ou recusar-
se injustificadamente a assinar a ARP, é facultado ao Tribunal Regional do Trabalho da 19ª 
Região, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual 
prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado. 

14.7 A recusa injustificada do fornecedor classificado em assinar a ARP no prazo estabelecido no item 
anterior, ensejará a aplicação das sanções previstas neste instrumento. 
 
14.8 Os licitantes que aceitaram reduzir seu(s) preço(s) ao valor do primeiro colocado, quando 
convocados para assinar a ARP ou para contratar o objeto do Registro de Preços, obrigam-se a 
apresentar proposta escrita e os demais documentos de habilitação exigidos neste instrumento, no 
prazo estabelecido oportunamente pela administração, sem prejuízo das sanções aplicáveis ao caso. 
 
14.9 Cumpridos os requisitos de publicidade, a ARP terá efeito de compromisso formal de 
fornecimento nas condições estabelecidas. 
 
14.10 A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a contratação pretendida, assegurando 
preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 
14.11 Para a efetivação da assinatura da Ata de Registro de Preços (ARP), o licitante vencedor deverá 
apresentar declaração de que não possui em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados e servidores do 
Tribunal Regional do Trabalho do Trabalho da 19ª Região, nos termos do modelo descrito no 
ANEXO II - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO. 
 
15  ATERAÇÕES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 
15.1 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no 
Decreto Federal Nº. 7.892/2013. 

15.1.1 O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo 
ao TRT (órgão gerenciador) promover as necessárias negociações junto aos fornecedores, 
observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei 
8.666/93; 
15.1.2 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao 
preço praticado no mercado o TRT (órgão gerenciador) deverá: 

15.1.2.1 Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua 
adequação ao praticado pelo mercado; 
15.1.2.2 Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e   
15.1.2.3Convocar os fornecedores integrantes no cadastro de reserva que aceitarem reduzir 
seus preços aos valores de mercado, observando a ordem de classificação. 

 
15.1.3 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, 
mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o TRT 
(órgão gerenciador) poderá: 
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15.1.3.1 Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 
pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos 
motivos e comprovantes apresentados; e 
15.1.3.2 Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 
15.1.4 Não havendo êxito nas negociações, o TRT (órgão gerenciador) deverá proceder à 

revogação da Ata de Registro, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais 
vantajosa. 
 
16 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
16.1 O Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura. 
16.2 Durante o prazo de validade do Registro de Preços, o Tribunal não será obrigado a firmar as 
aquisições e contratações que dela poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica 
para a contratação pretendida, sendo assegurado ao detentor da Ata preferência de fornecimento em 
igualdade de condições. 
 
17 - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU 
ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES (CARONA). 
 
17.1 A ata de registro de preços, durante sua validade 12 (doze) meses, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, 
para adesão, mediante anuência do órgão gerenciador, obtida através do COMPRASNET SIASG, 
desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras 
estabelecidas na Lei n.º 8.666, de 1993 e no Decreto n.º 7.892, de 2013, alterado pelo Decreto 
9.488/2018. 
 
17.2 Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não 
prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e eventuais órgãos 
participantes. 

17.2.1 Os Órgãos e entidades usuários do Sistema Integrado de Administração de Serviços 
Gerais (SIASG) que não participaram do registro de preços, quando desejarem aderir a Ata 
Registro de Preços, após a anuência do fornecedor, deverão acessar o COMPRASNET 
SIASG > Produção > Governo > SIASGnet > Gestão de Ata SRP > Adesão > Solicitar, para 
formalizar a adesão no sistema. 
16.2.2 Não será permitido outro meio de solicitação de adesão a Ata Registro de Preços 
diferente do explicitado no item anterior. 

17.3 Com vistas a dar celeridade ao processo, o Órgão/Entidade não participante deverá obter a 
anuência do fornecedor antes de solicitar adesão à ata de registro de preços. 
 
17.4 Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e 
órgãos participantes. 
 
17.5 As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por 
órgão ou entidade, a 50% (cinqüenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento 
convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
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conforme Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto n.º 9.488/2018. 
 
17.6 Conforme estabelecido no § 4º do art. 22 do Decreto nº 7.892/2013, o quantitativo decorrente das 
adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada 
item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, 
independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

17.6.1 Será vedada a possibilidade de adesão a ata de registro de preços para aquisição 
separada de itens adjudicados por preço global para os quais a licitante vencedora não tenha 
apresentado o menor preço. 

 
17.7 Ao órgão/entidade não participante que aderir à ata compete os atos relativos à cobrança do 
cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a 
ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas 
contratuais, em relação as suas próprias contratações. 
 
17.8 Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a contratação 
solicitada dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços. 
 
17.9 Justifica-se a permissão para adesão a Ata originária do Sistema de Registro de Preços por restar 
demonstrado que possui inúmeras vantagens em comparação a licitações que não adotam esse 
procedimento. Segundo Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, 15ª Ed., São Paulo: Dialética, 2012, p. 220-221), o SRP permite (i) a redução dos 
gastos e simplificação administrativa, em razão da supressão de vários procedimentos licitatórios 
semelhantes e homogêneos; (ii) a rapidez da contratação e a otimização dos gastos, relativamente à 
gestão dos recursos financeiros; (iii) o prazo de validade do registro de preços, que pode ser de até um 
ano; (iv) a definição de quantidades e qualidades a serem contratadas; e (v) a possibilidade de 
aquisição de bens para diferentes órgãos ou entidades. 
 
18 - CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS. 
 
18.1. O registro do fornecedor será cancelado quando: 

18.1.1 Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
18.1.2 Não retirar a respectiva nota de empenho ou instrumento equivalente, no prazo 
estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
18.1.3 Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
18.1.4 Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei 8.666/93, ou no 
art. 7º da Lei 10.520/2002. 

18.2 O cancelamento de registro, nas hipóteses previstas nos SUBITENS 18.1.1, 18.1.2, e 18.1.4, será 
formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
18.3 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 
fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 
justificados, por razão de interesse público, ou a pedido do fornecedor. 
 
19 - DAS CONDIÇÕES, FORMA DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS BENS. 
 
19.1 O TRT da 19ª Região, por intermédio da Coordenadoria de Licitações, via SIASGnet, será o 
órgão responsável pelo controle e administração da Ata de Registro de Preços decorrente desta 
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licitação. 
19.2 A Administração não emitirá qualquer pedido de compra/fornecimento sem a prévia existência 
do respectivo crédito orçamentário. 
19.3 A forma de fornecimento dar-se-á conforme ANEXO I - Termo de Referência e as cláusulas 
previstas na Minuta do Termo de Contrato. 
19.4 A forma de recebimento dos produtos dar-se-à conforme o ITEM 11 do ANEXO I – Termo de 
Referência. 
 
20 -DA DESPESA. 
 
20.1 As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários 
disponibilizados para este Regional e serão formalmente indicados no ato da efetivação da(s) 
contratação(ões). 
 
21 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. 
 
21.  A contratada deverá cumprir todos os requisitos deste EDITAL e seus anexos, em especial os 
contidos no ITEM 14 do Termo de Referência – ANEXO I. 
 
22 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE. 
 
22.1 O Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região obriga-se, como contratante, a observar o 
contido no ITEM 13 do Termo de Referência, ANEXO I, parte integrante deste Edital. 
 
23 - DA FISCALIZAÇÃO. 
 
23.1 Caberá a Fiscalização do Contrato ao(à) Secretário(a) Geral da Escola Judicial do TRT da 19ª 
Região, quando o evento for promovido por esta escola e ao titular da Secretaria-Geral da Presidência 
nos demais eventos. Nos impedimentos e/ou afastamentos legais dos fiscais titulares, suas funções 
serão desempenhadas pelo substituto designado pelo Diretor da Secretaria de Administração deste 
Tribunal. 
 
23.2 O fiscal do contrato terá, sem prejuízo do disposto no ITEM 12 do ANEXO I do 
EDITAL, as seguintes atribuições: 

a) solicitar à Administração, a emissão de nota de empenho para efetivar a compra do material; 
b) fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir a qualidade desejada; 
c) solicitar à Secretaria de Administração a aplicação de penalidades, por descumprimento de 
cláusula contratual; 
d) solicitar à contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas 
as providências necessárias ao bom andamento do contrato; 
e) acompanhar e atestar o recebimento do material, indicando as ocorrências de 
indisponibilidade dos bens contratados; 
f) fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às 
obrigações contratuais; 
g) atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para autorizar pagamentos. 

23.3 A ação da fiscalização não exonera a contratada de suas responsabilidades contratuais. 
 
24 - DO PAGAMENTO. 
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24.1 O pagamento deverá ser efetuado, até o  5º (quinto) dia útil após a data consignada no termo de 
recebimento definitivo, através de crédito em conta corrente mediante apresentação dos seguintes 
documentos: 

a) Nota fiscal/Fatura contendo a descrição dos produtos, quantidade, preços unitários e totais, 
conforme proposta apresentada; 
b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.  
c) CRF – Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 
d) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
e) Prova de regularidade com Fazenda Estadual e Munipal, no que couber. 

 
24.2 A apresentação de Nota Fiscal com incorreções ou desacompanhada da documentação requerida 
no subitem anterior, implicará na sua devolução à Empresa Contratada para regularização, devendo o 
prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentação. 
24.3 O TRT reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados os tributos e contribuições de que trata a 
Instrução Normativa SRF n.º 1.234, de 11 de Janeiro de 2012 ou outra norma vigente à época da 
ocorrência do pagamento. 

24.3.1 Não haverá retenção acima caso a Contratada seja optante pelo Regime Especial 
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela Microempresa e Empresa 
de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123/2006, mediante comprovação da 
opção ou encontre-se em uma das situações elencadas no artigo 3º da IN SRF nº. 1.234/2012 e 
suas alterações posteriores. 

 
24.4 O TRT se reserva no direito de recusar a efetivação do pagamento se, no ato da atestação do 
produto fornecido, este estiver em desacordo com as especificações técnicas exigidas no Edital e seus 
anexos. 
 
24.5 O TRT poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações 
devidas pela licitante vencedora, nos termos do Pregão. 
 
24.6 Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancária. 
 
24.7 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de 
alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo 
Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e 
o efetivo adimplemento da parcela, será aquela resultante da aplicação da seguinte fórmula: 
EM = I x N x VP 
Onde: 
EM = Encargos moratórios; 
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga. 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 
I = Índice de compensação financeira, assim apurado: 
 
 

I = (TX/100) I = (6/100) I = 0,00016438 
 365  365  
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24.8 A compensação financeira prevista no item anterior será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao 
da ocorrência, se for ocaso; 
 
24.9 O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação do cumprimento das 
obrigações editalícias. 
 
24.10 Estão incluídos no preço unitário todos os tributos e encargos sociais, obrigações trabalhistas, 
previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transporte, as quais correrão por conta 
da Contratada. 
 
25 - DA ACEITABILIDADE DE PREÇOS E DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS. 
 
25.1 Os preços deverão ser cotados em reais e serão irreajustáveis. 
25.2 Os valores constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no 
Decreto 7.892/2013. 
25.3 Serão desclassificadas as cotações que ofereçam preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos 
demais licitantes. 
 
26 – LOCAL DE ENTREGA 
 
26.1 Os produtos deverão ser entregue sem ônus para o TRT 19ª Região, nos seguintes endereços: 
 

26.1.1 Rua Desembargador Artur Jucá, 179, Centro, Maceió - AL, no terceiro andar onde fica o 
auditório da Escola Judicial do TRT da 19ª Região, fone: (82)2121-8142 ou 8175, quando se tratar 
de cursos regulares oferecidos pela Escola Judicial. 
 
26.1.2 Avenida da Paz, 2076, Centro Maceió - AL na Secretaria-Geral da Presidência do TRT da 
19ª Região, fone: (82)2121-8227 ou 8320, quando se tratar de eventos organizados pela Secretaria 
Geral da Presidência. 

 
27 -  PRAZO DE RECEBIMENTO  

a) Provisoriamente, pelo Fiscal do contrato, imediatamente, após o recebimento e a conferência 
dos produtos, devidamente, acompanhados da ordem de serviço correspondente; 
b) Definitivamente, em até 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento provisório, após 
verificação da qualidade e da conformidade dos serviços prestados como as exigências 
estabelecidas no  Termo de Referência. 
c) O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela qualidade.  

 
28- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

28.1 Nos termos do art. 7º da Lei nº. 10.520/02, ficará impedida de licitar com a União, Estados, 

Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no SICAF ou nos sistemas de 

cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da mesma Lei, pelo 
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prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais 

cominações legais, a licitante que: 

28.1.1 não assinar a Ata, quando convocada dentro do prazo de validade da sua proposta; 

28.1.2 deixar de apresentar documentação exigida, apresentar documentação falsa ou ensejar 
o retardamento da execução do certame; 

28.1.3 não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato; 

28.1.3.1 Ficará caracterizada fraude na execução do contrato 

 a) elevar arbitrariamente os preços;  

b) fornecer alimento deteriorado;  

c) entregar um alimento por outro que não foi previamente autorizado pela Fiscalização;   

d) alterar substância, qualidade ou quantidade do alimento fornecido;  

e) tornar, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a execução da contratação. 

28.1.4 comportar-se de modo inidôneo; 

    28.1.4.1  Ficará caracterizado comportamento inidôneo quando:  

a) constatada má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do CONTRATANTE;  

b) atuação com interesses escusos;  

c) reincidência em faltas que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE;  

d) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude fiscal 
no recolhimento de quaisquer tributos;  

e) praticar atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação ou a execução da 
contratação;  

f) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 
informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da execução 
da contratação, sem consentimento prévio do CONTRATANTE. 

28.1.5 fizer declaração falsa; 

28.1.6 cometer fraude fiscal. 
   
28.2 A Contratada, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ficará sujeita ainda às 
seguintes sanções: 

 
28.2.1 advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 

significativos para a Contratante; 
 

28.2.2 Multas, conforme graus e condutas dispostos nas tabelas 1 e 2 abaixo e demais 
especificações a seguir, limitadas a 10% do valor total estimado da contratação: 
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TABELA 1 
 
GRAU CORRESPONDÊNCIA 
1 0,20% do valor total da Nota de Empenho 
2 0,50% do valor total da Nota de Empenho  
3 1% do valor total da Nota de Empenho 
4 1,5 % do valor total da Nota de Empenho 
5 2% do valor total da Nota de Empenho 
6 10% do valor total da Nota de Empenho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA 2 
 
 
ITEM DESCRIÇÃO GRA

U 
INCIDÊNCIA 

 
1 

Permitir situação que crie a 
possibilidade de causar ou que 
cause dano físico, lesão 
corporal ou consequências 
letais 

 
 

6 
 

Por ocorrência sem 
prejuízo da 
possibilidade de 
rescisão da 
Contratação 

2 Destruir ou danificar bens 
materiais ou documentos por 
culpa ou dolo de seus agentes 

 
3 

Por ocorrência  

 
3 

Transferir a outrem, no todo ou 
em parte, o objeto da 
contratação, salvo mediante 
prévia e expressa autorização 
deste Tribunal 

 
6 

Por ocorrência, 
sem prejuízo da 
possibilidade de 
rescisão da 
contratação 

 
4 

Transferir sua responsabilidade 
para outras entidades, sejam 
fabricantes, técnicos etc. 

 
3 

Por ocorrência, 
sem prejuízo da  
possibilidade de 
rescisão da 
contratação 

 
5 

Suspender ou interromper, total 
ou parcialmente, salvo motivo 
de força maior ou caso fortuito, 
os serviços contratuais 

 
4 

Por dia, observado 
o limite máximo de 
incidência, sem 
prejuízo da 
possibilidade de 
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rescisão da 
contratação 

Para os itens a seguir, DEIXAR DE: 
 

6 
Cumprir os prazos para o 
fornecimento do serviço, 
conforme estabelecido neste 
Termo de Referência sem 
motivo justificado. 

 
1 

Por ocorrência, 
sem prejuízo da 
possibilidade de 
rescisão da 
contratação 

 
7 

Retirar o alimento recusado no 
momento da entrega do 
alimento correto. 

 
1 

Por ocorrência 
 

 
8 

Apresentar a nota fiscal para 
atesto do fiscal da contratação 
até o 5º dia do mês subsequente 
ao da prestação do serviço. 

 
1 

Por ocorrência 
 

 
9 

Entregar os alimentos no 
quantitativo calculado por 
pessoa 

 
2 

Por ocorrência 
 

 
10 

Atender às especificações e 
detalhamento do cardápio 
contidos no Anexo A deste 
TR. 

 
3 

Por ocorrência, sem 
prejuízo da 
possibilidade de 
rescisão da 
contratação 

 
11 

Manter a documentação de 
habilitação atualizada. 

 
6 

Por ocorrência, 
sem prejuízo da 
possibilidade de 
rescisão da 
contratação 

 
12 

Atender ao pedido da Ordem de 
Serviço 

 
5 

Por ocorrência, 
sem prejuízo da 
possibilidade de 
rescisão da 
contratação 

13 Cumprir qualquer obrigação 
não prevista nesta tabela ou 
reincidir em atos penalizados 
com advertência 

 
3 

Por ocorrência 

14 Obter na média das avaliações 
do serviço prestado a cada O.S, 
nota inferiores a 6,0 (seis) 

2 Por ocorrência 
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28.2.3 A multa, no caso de rescisão por ato unilateral da Administração e motivado por 
culpa da CONTRATADA, será de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado da 
Contratação, não cumulativa com as multas presentes na Tabela 2. Tal multa não exime a 
contratada pelas reparações dos prejuízos e das demais sanções cabíveis; 
 
28.2.4 O valor da multa aplicada, após regular processo administrativo, será descontado dos 
pagamentos eventualmente devidos pelo contratante, ou ainda cobrada diretamente da 
contratada, amigável ou judicialmente. 
 
28.2.5 Se os valores do pagamento forem insuficientes para a quitação das eventuais multas, 
fica a Contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo de até 10 (dez) dias, 
contados da comunicação oficial, sob pena de ser incluído o valor na Dívida Ativa da União. 
 
28.2.6 A aplicação de multa não impede, a critério da Administração, a aplicação das 
demais sanções de advertência, de impedimento/suspensão do direito de licitar e de 
inidoneidade, bem como a rescisão da contratação. 
 
28.2.7 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade 
Contratante, pelo prazo de até dois anos; 
 
28.2.8. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 
 
28.2.9 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados; 

 
28.3  Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 
Contratada  que: 

 
28.3.1  tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 
 

28.3.2  tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 

28.3.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de 
atos ilícitos praticados. 

 
28.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº. 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº. 9.784, de 1999. 

 
28.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 
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28.6  As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 

28.7  Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

 
28.8 As multas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data 
do recebimento da notificação enviada pela contratante. 

 
28.9 O valor das multas poderá ser descontado da nota fiscal. Caso o valor da multa seja superior 
ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 

 
 
29 - GENERALIDADES. 
 
29.1 O CNPJ do TRT – 19ª Região 35.734.318/0001-80. 
 
29.2 A licitação objeto deste edital poderá ser revogada total ou parcialmente, sem que caiba indenização 
aos licitantes em consequência do ato, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93. 
 
29.3 O contrato poderá ser acrescido ou diminuído o objeto do fornecimento dentro dos limites 
estabelecidos na Lei 8.666/93. 
 
 
 
30 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 
 
30.1 A participação nesta licitação implica a plena aceitação dos termos e condições deste Edital e seus 
ANEXOS, bem como das normas administrativas vigentes. 
 
30.2 O TRT se reserva o direito de revogar total ou parcialmente a presente licitação, tendo em vista 
razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta ou ainda anulá-la por ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de 
qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, nos termos do art. 50 do Decreto nº. 10.024/2019. 
 
30.3 O licitante fica obrigado a manter, durante a vigência do contrato as condições de habilitação e 
qualificação exigidas para a contratação. 
 
30.4 Os interessados em adquirir ou obter esclarecimentos sobre este edital serão atendidos no horário 
de 08h às 14h45, de segunda a sexta-feira, na Coordenadoria de Licitações, situada na Avenida da Paz, nº. 
2076, sala 605, nesta capital ou através dos telefones (082) 2121-8223, (082) 2121-8182, (082) 2121-8181, 
ou através do e-mail: cpl@trt19.jus.br. 
 
30.5 Os casos omissos neste aviso serão resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a), de acordo com o que reza a Lei 
10.520/2002, o Decreto 10.024/2019 e, subsidiariamente, as Leis 8.666/93, 9.784/99 e suas alterações. 
 
30.6 É competente o foro do Juízo Federal da Seção Judiciária em Alagoas para dirimir quaisquer 
litígios oriundos da presente licitação; 
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30.7 Nesta data passa a constar o mesmo informativo deste edital no site oficial deste Regional: 
www.trt19.jus.br. 
 30.8 Integram este Edital: 
 
 ANEXO I – Termo de Referência;  
 ANEXO I – A - Composição do Cardápio Geral para formação da proposta; 
 ANEXO I – B - Relação dos eventos previstos para os exercícios de 2022/2023; 
 ANEXO I – C - Modelo de proposta para formação do preço; 
 ANEXO I – D - Planilha para Avaliação das Amostras; 
 ANEXO I – E - Modelo de Ordem de Serviços; 
 ANEXO I – F - Pesquisa de satisfação aplicada após cada evento; 
ANEXO II – Declaração de Cumprimento da Resolução CNJ nº. 07/2005 e suas alterações;  
ANEXO III - Planilha de Dados para pagamento e realização de outros atos necessários;  
ANEXO IV - Minuta da Ata de Registro de Preços;  
ANEXO V– Minuta do Contrato. 
 
Maceió, 02 de Maio de 2022. 

 
Valter Melo da Silva  

Pregoeiro 
 

Everton Mendes Tenório 
Equipe de Apoio 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 
 
 
 
 

Registro de preço para eventual contratação de serviço de fornecimento de buffet para 
coffee break ecoquetel, comentregadeformaparcelada, paraatender àsatividadesdesenvolvidas pela 
Secretaria geral da Presidência e pela Escola Judicial do TRT 19ª Região, conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência e seus anexos. 

Integram o presente termo os anexos A, B, C, D, E e F, que contêm: 

A. Composiçãode Cardápioquedeveráser fornecido; 

B. Eventos previstos para 2022/2023 – SECRETARIA GERAL DA PRESIDENCIA e ESCOLA 
JUDICIAL/TRT19 

C. Modelo de proposta para formação do preço; 

D. Planilha com os critérios de avaliação das amostras; 

E. Modelo de ordem de serviço 

F. Modelo de pesquisa de satisfação a ser aplicada após cada evento 

1.3 Estima-se que no período de 12 (doze) meses serão consumidos 6.000 (seis mil)  unidades de 
coquetel e 6.700 (seis mil e setecentas) unidades de coffee break. 

1.3.1 Osquantitativosacimasão apenasestimativosenãoobrigamo TRT 19ª Regiãoademandá- los, 
servindo apenas como referência competitiva. 

 
 
 
 

2.1 Fornecimento do serviço de buffet para atender aos Eventos Institucionais, Sociais e Culturais, 
de capacitação de magistrados do trabalho e servidores do TRT da 19ª Região: Posse dos Novos 

Dirigentes do TRT da 19ª Região, Entrega da Medalha da Ordem do Mérito Ministro Silvério 

Fernandes de Araújo Jorge, eventos relacionados a congressos, cursos, seminários, simpósios, 

palestras, dentre outros. 

2.2 .O registro de preços justifica-se em virtude da conveniência, da eventualidade e da 

imprevisibilidade da demanda do objeto, em conformidade com o art. 3º do Decreto nº 7.892, de 

23 de janeiro de 2013, verbis: 

“Art. 3º O Sistema de Registro de Preços poderá ser adotado nas seguintes 
hipóteses: 
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I– quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de 

contratações frequentes; 

II– quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas 

parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou 
em regime de tarefa; 

(...) 
 

IV – quando, pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o 

quantitativo a ser demandado pela Administração”. 
 

 
3.1. Considerando que a ata de registro de preços estabelecida no proad Proad 2981/2020 não 
logrou êxito devido as medidas de segurança sanitárias impostas pela pandemia provocada 
pelo COVID19 a partir de março de 2020, considerando que a contratação realizada através 
do Proad 5247/2021, contrato TRT19/SJA nº 25/2021 foi especifica para atender a eventos 
determinado e já realizados, e tendo em vista o retorno das atividades presenciais no 1º 
semestre de 2022 e a previsão de realização de eventos houve a necessidade da abertura de 
um novo processo licitatório para a atender às demandas objeto deste Termo de Referência. 

 
O Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região é um órgão público essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe julgar com imparcialidade as demandas trabalhistas, 
conforme previsão constitucional, por meio de atuação nas seguintes frentes distintas e 
complementares: 

a) Atuação Preventiva – Orientação aos cidadãos quanto aos seus direitos e deveres; 
b) Atuação Resolutiva – Resolução dos conflitos de interesse entre empregados e 
empregadores, com a utilização de modernos mecanismos de composição de conflitos, 

sempre privilegiando a conciliação. 

 
Para alcançar seu objetivo, o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região vem investindo na 

capacitação de suas áreas judiciária e administrativas, priorizando as ações do planejamento 

estratégico. Diante deste contexto, é de fundamental importância a realização de solenidades e 

vários eventos, tais como congressos, cursos, seminários, simpósios, palestras e oficinas de 

treinamento, com o objetivo de promover a melhoria na gestão de pessoas sempre alinhado com as 

atividades institucionais desteRegional. 

Em razão do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região (TRT/AL) realizar, frequentemente, 
vários eventos ao longo do ano, tais como cursos e treinamentos, que durante a sua execução, 
exige-se uma pausa para refeição, a fim de garantir o seu aproveitamento, bem como, a realização de 
solenidades, nas quais, costumeiramente, são servidos coquetéis aos convidados. 

 
Em função das necessidades institucionais, da natureza da solução, dos riscos envolvidos na 
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contratação e dos custos obtidos no levantamento de preços, definiu-se no Estudo Técnico 
Preliminar digital nº. 54/2021, devidamente aprovado pela Direção Geral do TRT19, a 
contratação de uma empresa especializada para o fornecimento de serviços de buffet e coquetel, 

por meio da formação da ata de registro de preços, e dentro do prazo de validade desta, o fornecedor 
registrado poderá ser convocado para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis 
contados de sua convocação, cuja vigência será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 
interesse da Contratante até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disciplinado no contrato. 

 

 

 
 

4.1. As especificações técnicas detalhadas da composição do cardápio do Coffee Break – Tipos 01 
e 02, bem como o detalhamento do Coquetel – Tipos 01 e 02, para cada tipo de serviço, estão 
discriminados no Anexo A deste Termo de Referência 

 
 

 

5.1 Estima-se que no período de 12 (doze) meses poderão ser consumidos 6.000 (seis mil) 
unidades de coquetel e 6.700 (seis mil e setecentas) unidades de coffee break.  

 
Os quantitativos acima são apenas estimativos e não obrigam o TRT 19ª Região a demandá-los, 

servindo apenas como referência competitiva. 

 
Será permitida a subcontratação na seguinte forma: 

5.3.1. As licitantes poderão subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor licitado 
para as microempresas e empresa de pequeno porte, devendo apresentar declaração de 
concordância, sob pena de desclassificação; 

5.3.2. As microempresas e empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão 
estar indicadas e qualificadas pelos licitantes com a descrição dos bens e/ou serviços a 
serem fornecidos e respectivos valores; 

5.3.3. No momento da habilitação, deverá ser apresentada a documentação de 
regularidade fiscal da(s) microempresa(s) e empresa(s) de pequeno porte a ser(em) 
subcontratada(s), devendo ser mantida a regularidade ao longo da vigência contratual, 
sob pena de rescisão. 

5.3.3.1 A subcontratada beneficiária da LC 123/2006, terá o prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, prorrogáveis por igual período a critério da Administração, para regularização 
fiscal, sob pena de perder o direito à contratação (§§ 1º e 2º, Art.43, da LC 147/201). 

5.3.4. A empresa contratada compromete-se alternativamente: a) a substituir a 
subcontratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de extinção da 
subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução 
total, notificando o órgão ou a entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo 
das sanções cabíveis; b) a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que 
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ficará responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada. 

5.3.4.1. A CONTRATADA será responsável pela padronização, 
compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado e pagamento da 
subcontratada. 

5.3.4.2 O disposto no item 5.3.2 acima deverá ser comprovado no momento da 

análise da aceitação das propostas. 

5.3.4.3 Não haverá exigência de subcontratação de itens ou parcelas determinadas 
ou de empresas específicas. 

 
O valor total estimado para a aquisição em tela é de R$ 643.816,67 (seiscentos e quarenta e três 

mil, oitocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos) de acordo com o valor médio 
praticado no mercado, apurado conforme quadro: 

 
Descrição Quantidade Média/Valor 

Unitário 
Média/Valor 

Total 

COFFEE BREAK 
– TIPO 01 
(composição no 
Anexo A do TR) 

 
 

3.350 

 
 

R$ 41,67 

 
 

R$ 139.594,50 

COFFEE BREAK 
– TIPO 02 
(composição no 
Anexo A do TR) 

 
3.350 

 
R$ 40,67 

 
R$ 136.244,50 

COQUETEL – TIPO 
01 
(composição no 
Anexo A do TR) 

 
3.000 

 
R$ 60,00 

 
R$ 180.000,00 

COQUETEL – TIPO 
02 
(composição no 
Anexo A do TR) 

 
3.000 

 
R$ 62,67 

 
R$ 188.010,00 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 643.849,00 
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6 . PRAZO, ESTRATÉGIA DE SUPR IMENTO E LOCAL DE ENTREGA 

 

 
CONTRATAÇÃO BUFFET - ESTIMATIVA DE CUSTOS POR UNIDADE 

 COTAÇÃ 
O 1 

COTAÇÃ 
O 2 

COTAÇÃ 
O 3 

MEDI 
A 

QUANTIDAD 
E 

ESTIMATIV 
A TOTAL 

COFFE 
BREAK 
TIPO 1 

 
 

R$ 30,00 

 
 

R$ 50,00 

 
 

R$ 45,00 

 
R$ 

41,67 

 
 

3.350 

 
R$ 

139.594,50 
COFFE 
BREAK 
TIPO 2 

 
 

R$ 32,00 

 
 

R$ 45,00 

 
 

R$ 45,00 

 
R$ 

40,67 

 
 

3.350 

 
R$ 

136.244,50 
COQUETE 
L TIPO 1 

 
R$ 45,00 

 
R$ 70,00 

 
R$ 65,00 

R$ 
60,00 

 
3.000 

R$ 
180.000,00 

COQUETE 
L TIPO 2 

 
R$ 48,00 

 
R$ 65,00 

 
R$ 75,00 

R$ 
62,67 

 
3.000 

R$ 
188.010,00 

TOTAL 
ESTIMAD 
O 

      
R$ 

643.849,00 
 

 

 

6.1 Os serviços serão prestados para atender às demandas das solenidades sob responsabilidade da 
Secretaria Geral da Presidência e dos eventos de capacitação da Escola Judicial e, de forma 
parcelada, mediante ordem de serviço (modelo Anexo, na qual estarão especificados o evento, o local 
e o horário de cada evento, bem como as quantidades que deverão ser servidas, de acordo com as 
especificações do Termo de Referência, das condições estipuladas em sua proposta comerciale 
do contrato, no prazo de no máximo 3 (três) dias úteis, contados do recebimento das Ordens de 
Serviço/ Fornecimento. 

 
6.2 Os produtos deverão ser entregues acondicionados em embalagens que permitam o seu 
perfeito estado de conservação, nas quantidades, dias e horários determinados pelo fiscal do 
Contrato. 

6.3 A Contratada deverá disponibilizar o fornecimento em até 1 hora antes do horário previsto para o 
início do coffee break/coquetel. 

 
 

6.3.1 Os serviços do buffet da Contratada deverão ser entregues nas dependências do TRT ou em 
local diverso, quando o evento ocorrer em localidade diversa. No casos de eventos a serem 
realizados nas dependências do TRT, apresentamos abaixo dois endereços. Vale ressaltarque 
a empresa deverá observar o local da entrega informado na Ordem de Serviço. 
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ÓRGÃO/UASG-080022 Endereço 

 
 

TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

CPPJ: 37.734.318/0001- 80 

a) Rua Desembargador Artur Jucá, 179, Centro, Maceió - AL, na 
Secretaria da Escola Judicial do TRT-19ª Região, fone: 
(82)2121-8142, quando se tratar de cursos regulares 
oferecidos pela Escola Judicial. 

 
b) Avenida da Paz, 2076, Centro, Maceió - AL na Secretaria- 
Geral da Presidência do TRT19ª Região, fone: (82)2121-8227, 
quandosetratardeeventosorganizadospela Secretaria Geral da 
Presidência. 

 
 

 

7.1 O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de serviços comuns, de que tratam a Lei nº. 
10.520/02 e o Decreto nº 10.024/2019, por possuir padrões de desempenho e características gerais e 
específicas, usualmente, encontradas no mercado. 

 
7.2 A estratégia de contratação dar-se-á por sistema de registro de preços, com fundamento 
no art. 3º, inciso II, do Decreto nº. 7.892/2013, na modalidade de Pregão Eletrônico, de acordo 
com o Decreto n. 10.024/2019, tipo menor preço global. 

7.3 Estratégia da Contratação: Formalização de contrato de fornecimento para 2022/2023, 
observados os prazos definidos no Art. 57, caput da Lei 8.666/93 combinado com o Art. 12, § 2º e 3º 
do Decreto 7.892/2013. 

 
7.4 A contratação fundamenta-se ainda nos seguintes normativos: 

Lei Complementar nº. 123, de 14/12/2006, que estabelece normas gerais relativas ao 
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de 
pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

Lei nº. 8.078/1990, que dispõe sobre a proteção do consumidor; e Lei nº. 9.784/1999, que 
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, ambas 
subsidiariamente. 

Lei 8.666, de 21/06/1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normaspara licitações e contratosda Administração Pública e dáoutrasprovidências 

Lei 10.520 de 17/07/2002, que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de 
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 
providências. 

Decreto nº. 7.892, de 23/01/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços previsto no 
art. 15 da Lei nº. 8.666/93. 

Decreto n. 10.024/2019, que regulamenta o pregão, na sua modalidade eletrônica. 

Decreto nº. 8.538, de 06/10/2015, que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e 
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simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte nas contratações 
públicas de bens, serviços e obras, no âmbito da Administração Pública Federal. 

 
 

Ato TRT 19ª nº. 206/98, que regulamenta a consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF, instituído pela Instrução Normativa nº. 05, de 21/07/95 e 
atualizado pela Instrução Normativa SLTI/MPOG nº. 10, de 2020. 

Ato TRT 19ª nº. 71/2017, que estabelece procedimentos internos para a tramitação dos 
processosadministrativosreferentesalicitaçõesecontratosadministrativosdesteRegional. 

 

 
   Habilitação Jurídica: 

 

8.1.1 Registro comercial, no caso de empresário individual; 
 
8.1.2 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando 

de sociedades empresárias e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documento de 
eleição de seusadministradores; 

 
8.1.2.1 A comprovação do Ato Constitutivo em vigor poderá ser feita mediante apresentação do 
Contrato Social ou o Estatuto acompanhado de todas as alterações posteriores, se houver, ou pelo 
Contrato Consolidado contemplando as alterações posteriores, se houver; 

 
8.1.3 Ato constitutivo/contrato social, no caso de sociedades simples, acompanhado de prova de 
diretoria em exercício; 

 
8.1.3.1 Certidão expedida por Órgão de Registro Público comprovando inscrição do ato 
constitutivo, em caso de sociedades simples; 

 
8.1.4 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 

    Regularidade fiscal e trabalhista: 
 

8.2.1 Provas de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 
 

8.2.2 Provas de inscrição no cadastro de contribuinte municipal, relativo ao 
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível 
com o objeto contratual. 

 
87.2.4 Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional expedida pela Secretaria  

da Receita Federal do Brasil, mediante apresentação da Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou 
CertidãoPositivacom efeitos de Negativa. 

 
8.2.5 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou 
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sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei. 
 

8.2.5.1 A prova de regularidade com as fazendas Estadual e Municipal deverá 
incluir todos os tributos Estaduais e Municipais, respectivamente. 

 
8.2.6 Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), mediante apresentação da Certidão de Regularidade Fiscal (CRF). ou 
Certidão Positiva com efeitos de Negativa. 

 
8.2.7 Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação 
da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), em cumprimento ao 
dispostona Lei12.440/2011. 

 
      Habilitação Técnica: 

 

8.3.1.1 Atestado (s) de capacidade técnica, exclusivamente, em nome 
do licitante, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
que comprove a prestação de serviços semelhantes e compatíveis com o 
objeto da licitação; Entende-se por compatíveis os serviços prestados de 
coquetel, e/ou buffet, e/ou coffee break.em qualquer época ou lugar com 
um quantitativo de, no mínimo, 200 (duzentos) participantes porevento. 

8.3.1.2 O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados apresentados. 

 
8.3.2 Certidão de Registro e Quitação expedida pelo Conselho Regional de 

Nutricionistas, nos termos do art. 18 do Decreto 84.444, de 30 de janeiro de 
1980, que regulamenta o parágrafo único do art. 15 da Lei 6.583, de 20 de 
outubro de 1978, comprovando a especialização da licitante na prestação 
dos serviços objeto da presente licitação e o atual quadro de 
nutricionistas responsáveis técnicos do licitante; 

 
8.3.3 Certificado de Licença Sanitária, concedida pela Vigilância Sanitária. 

 
Licença para funcionamento da empresa, emitida pelo órgão competente do 
Estado, Município ou Distrito Federal; 

 
Para cumprimento do inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal de 1988: 

DECLARAÇÃO, firmada pela contratada de que não possui em seu quadro funcional 
menores de dezoito anos, em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, e nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz 
a partir dos quatorze. 

 
      Documentação Complementar: 

8.4.1 Declaração de inexistência de fato impeditivo na habilitação, na forma do parágrafo 2º do art. 
32 da Lei nº. 8666/93, e de atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei8.666/93. 

 
8.4.2 Declaração de que não emprega e não empregará cônjuges, companheiros ou parentes em linha 
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reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de membros, Juízes e servidores ocupantes de 
cargos de direção e assessoramento vinculados ao TRT 19ª Região, na forma da resolução do 
Conselho Nacional da Justiça nº. 07/2005, alterada pela Resolução nº. 229/2016. 

 
8.4.3. Em atendimento à determinação do Tribunal de Contas da União, constante do Acórdão nº. 
1.793/2011- Plenário, como condição habilitatória serão realizadasasseguintesconsultas: 

8.4.3.1 Aos registros impeditivos de contratação no Cadastro Nacional de   Empresas    
Inidôneas    e    Suspensas/CGU    (Portal    da    Transparência    – www.transparencia.gov.br); 

8.4.3.1.2 Aos registros impeditivos de contratação por improbidade administrativa no 
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis Por Ato de Improbidade Administrativa (Portal do 
Conselho Nacional de Justiça – CNJ – www.cnj.jus.br). 

 
 

8.4.3.1.3  Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 
(www.tcu.gov.br). 

8.4.3.1.4 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também 
de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as 
sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

8.4.3.1.5 Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, 
por falta de condição de participação. 

 

 
9.1. A proposta de preços deverá ser redigida em língua portuguesa, sem alternativas, opções, 
emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou entrelinhas, formulada em conformidade com o modelo 
constante do edital, e dela deverão constar: 

 
a) Identificação social, número do CNPJ, assinatura do representante da proponente, referência à 

licitação, número de telefone, endereço, dados bancários, número de fax e indicação de endereço 
eletrônico(e-mail); 

 
b) Descrição clara do item cotado, preço unitário e total em reais, conforme modelo de planilha 

constante no Anexo C do Presente Termo de Refêrencia; 
 

c) Validade da proposta de 90 (noventa) dias, a contar da data de abertura da sessão pública 
estabelecida no Edital. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para 
contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos, sem prejuízo da eventual 
possibilidade de prorrogação do prazo devalidade; 

 
d) Declaração de que nos preços propostos estão inclusos todos os custos necessários para 
execução dos serviços de fornecimento, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros, transporte, garantia e quaisquer outros 
encargos que incidam ou venham a incidir sobre oobjeto. 
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10.1. Opregoeirodeverá solicitar ao participantemelhorclassificado aapresentação de amostras do 
serviço cotado, no prazo improrrogável de 5 dias úteis, para ser avaliado pelas Unidades 
Demandantes. 

10.2. As amostras consistirão na apresentação de 8 variedades de salgados frios e 5 variedades de 
salgado quente, 4 de doces e 2 tipos de coquetel de frutas sem álcool, para os serviços de 
COQUETEL, conforme especificados no ANEXOA, e, 5 tipos de salgados, 2 tipos de bolos, salada 
de  fruta, 3 variedades de doces e 2 de sucos, de acordo como ANEXO A, para os serviços de coffee 

break. 

10.3. As amostras apresentadas serão degustadas por uma Comissão Avaliadora indicada pelas 
unidades requisitantes composta por, no mínimo, 3 e, no máximo, 6 servidores com o objetivo de 
aferir a adequação do produto ofertado às necessidades deste Regional, segundo o critério de 
compatibilidade com a especificação e procedimentos descritos no ANEXO D; 

10.4. O Licitante deverá apresentar, no mínimo, 3 unidades de cada item selecionado; 

10.5. A degustação será realizada nas dependências do TRT, em local e hora estabelecidos pela 
Comissão Avaliadora, e informado pelo pregoeiro obedecendo o prazo constante do item 10.1. A 
empresa deverá agendar a apresentação das amostras através do telefone: 2121-8227 e/ou e-mail: 
cpl@trt19.jus.br; 

10.6. O licitante que não apresentar as amostras, apresentar fora do prazo estabelecido ou 
apresentá-las em desacordo com as especificações terá sua proposta desclassificada e o licitante 
subsequente será convocado a apresentar amostras do seu produto; 

10.7. O ônus da apresentação das amostras é de responsabilidade do Licitante. 

10.8. A aceitação da proposta fica condicionada à aprovação das amostras analisadas pela 
Comissão Avaliadora. 

10.9. Para julgamento da proposta, será considerada vencedora aquela que, estando de acordo com 

as especificações exigidas, ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL. 
 

10.10.A contratação deverá ser feita em um único grupo, tendo em vista a interdependência na 
operacionalização – a qual gera economicidade na gestão da execução dos serviços pela 
Administração Pública. 

 
 

 
11.1. Os serviços serão recebidos da seguinte forma: 

  Provisoriamente, pelo Fiscal do contrato, imediatamente, após o recebimento e a conferência dos 
produtos, devidamente, acompanhados da ordem de serviço correspondente. 

 
   Definitivamente, pelo Gestor do contrato, em até 2 (dois) dias contados do recebimento 

provisório, após verificação da qualidade e da conformidade com as especificações estabelecidas no 
Termo de Referência. 

   O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela qualidade dos produtos 
fornecidos. 
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Nos termos do art. 67, caput e § 1°, da Lei n° 8.666/93, a Contratante designará um 

representante paraacompanhar e fiscalizar a entregados produtos, anotando em registro próprio todas 
as ocorrências relacionadas com a execução do objeto e determinando o que for necessário à 
regularização das falhas ou defeitos observados. 

 
Asdecisõeseprovidênciasqueultrapassaremacompetênciadorepresentantedeverãoser 

solicitadas aos seussuperiores em tempo hábil para adoção das medidasconvenientes. 
 

A Contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os produtos, se em desacordo com as 
disposições contidas neste Termo de Referência e seus anexos. 

 
 

12.4 A fiscalização pelo contratante não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada por 
quaisquer irregularidades na contratação, nem perante terceiros, ainda que resultante de 
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios e, na ocorrência destes, não implica a co-
responsabilidade do Contratante ou de seus agentes ou preposto. 

 
Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto deste Termo de Referência, 

deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, sem ônus para a Contratante. 

 
Caberá a Fiscalização do Contrato ao(à) Secretário(a) daSecretaria-Geral da Presidência nos 

eventos por ela organizdos e ao(à) Secretário(a) da Escola Judicialdo TRTda 19ª Região, quando o 
evento for promovido por esta escola. Nos impedimentos e/ou afastamentos legais dos fiscais 

titulares, suas funções serão desempenhadas pelo substituto designado pelo Diretor da Secretaria 
de Administração desteTribunal. 

 
Aos Fiscais do Contrato competirá administrar a execução dos serviços, atestar a 

respectiva Nota Fiscal para efeito de pagamento, bem como providenciar as medidas 
necessárias à solução de quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer. 

 
O acompanhamento dos serviços (do pedido ao pagamento) será feito pelo 

representante da SGP quando for um evento promovido pela Secretaria Geral da Presidência. 
ou pelo representante da Escola Judicial quando o evento for de responsabilidade da referida 
unidade 

 
As decisões e providências que ultrapassarem a competência da fiscalização deverão ser 

solicitadas pelos Fiscais do Contrato, em tempo oportuno, à Diretoria competente, para a adoção das 
medidas que julgar convenientes. 

 
A ação de fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais. 

 
As informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada deverão ser prestados pelos 

Fiscais de Contrato através dos telefones (82) 2121-8320 – SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA/SGP 
e (82) 2121-8175 – ESCOLA JUDICIAL 
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A açãoouaomissão, totalouparcial, por partedafiscalizaçãodo Tribunal, nãoeximiráa 

Contratada datotal responsabilidade pela má execução da contratação. 
 

DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS : 
12.12.1 Para efeito de aferir a qualidade dos serviços, o fiscal apresentará a média obtida com 
a aplicação da ficha de avaliação do serviço prestado ao final de cada evento, conforme Anexo 
F deste Termo de Referência, que será devidamente informada no momento do atesto da 
notafiscal. 

12.12.2 As notas fiscais, cujas avaliações do serviço que, em sua maioria, apresentarem notas 
inferiores a 6,0 (seis), sofrerão penalidades conforme previsto no subitem 19.2.2 deste 
Termo de Referência. 

 

13.1. Prestar os esclarecimentos e informações que venham a ser solicitados. 
 

13.2. Manter local disponível para o recebimento dos materiais. 

13.3. Solicitar o serviço de coffee break ou coquetel através das Ordens de Serviços com 
antecedência mínima de 3 dias úteis do evento, informando local, dia e horário limite paraentrega. 

 
13.4. Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço de fornecimento entregue em desacordo com as 
especificações descritas neste Termo de Referência e com as obrigações assumidas pelo 
fornecedor. 

 

13.5. Exigir a imediata substituição de produtos e/ou embalagens que porventura apresentem 
defeitos ou não- conformidade com a solicitação do fiscal do contrato. 

 
13.6. Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta Contratação. 

 
13.7. Efetuar o pagamento na forma ajustada neste Instrumento e no Contrato. 

 
13.8. Realizar avaliação das amostras de acordo com os critérios objetivos fixados no ANEXO D 

deste Termo de Referência. 

13.9. Cumprir as demais obrigações constantes do Edital e deste Termo de Referência e outras 
previstas no Contrato. 

 

 
Prestar os serviços pontualmente no horário e entregar os produtos nas quantidades, forma, 
prazo e local estabelecidos neste Termo de Referência e conforme as orientações constantes do 
seu Anexo A. 

 
Apresentar, a cada fornecimento, a Nota Fiscal para efeito de pagamento. 

 
Fornecer os itens de boa qualidade, nas quantidades solicitadas, dentro dos padrões 

estabelecidos, vindo a responder por danos eventuais que comprovadamente vier a causar, caso 
realize o fornecimento com produto de má qualidade, estragado ou fora dos padrões de higiene; 
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Apresentar os produtos em suas devidas embalagens em perfeitas condições, substituindo, 

imediatamente, da notificação do fiscal do contrato, todas as unidades que não estiverem 
apropriadas para o consumo humano. 

 
Trocar, às suasexpensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o ato do 

recebimento não importará sua aceitação. 

 
Entregar os produtos nas quantidades, locais, dias e horários determinados pelo Fiscal do 
contrato. 

14.7. Utilizar empregados com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor. 

14.8. Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, 

além de provê- los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for ocaso. 

 
14.9. Executar os serviços com pessoas de qualificação profissional adequada, utilizando-se 

de equipamentos e/ou matérias apropriados, orientando e exigindo de seus empregados a 

utilização de equipamentos de higiene pessoal, devidamente uniformizados com a 

identificação da empresa. 
 

14.10. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas da 
Administração. 

 

14.11. Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em 
que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções. 

 
14.12. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier causar ao TRT da 19ª Região ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

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

 
14.14. Comprovar, antes da efetivação da contratação: 

Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando 
trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial 
MTE/SDH nº. 2, de12 de maio de 2011. 

 
Não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à 

discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a 
previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal 
Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março de 2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das 
Convenções da OIT nos 29 e 105. 
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14.15. Apresentar declaração na forma exigida do Edital em observância ao art. 3º da 
Resolução nº. 07 (18/10/2005), com nova redação dada pela Resolução nº. 09 (06/12/2005), 
ambas do Conselho Nacional de Justiça, no tocante à vedação de manutenção, aditamento ou 
prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que contrate empregados que 
sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros 
ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, devendo na ocorrência de quaisquer 
umas das hipóteses descritas, comunicar, de imediato e por escrito, a este Sodalício, 
respondendo, na forma da lei, pela omissão. 

 
14.16 Aceitar os acréscimos ou supressões que julgados necessários pelo Contratante, nos 
limites estabelecidos naLei 8.666/93. 

 
 

14.17 Todos os custos com o fornecimento são de responsabilidade da CONTRATADA, 
incluindo a preparação dos coffee breaks ou coquetéis, acondicionamento, embalagens, 
descartáveis e transporte. 

14.18 Diligenciar para que os serviços do buffet tipo coffee break ou coquetel sejam servidos nos 

horários estabelecidos pela Secretaria Geral da Presidência ou pela Escola Judicial, de acordo como que 
foi solicitado, inclusive  no  que se refere  ao cardápio; 

 
14.19 Na hipótese de evento realizado em um único dia, a Contratada deverá variar o cardápio 
nos períodos da  manhã e tarde, nunca utilizando alimentos sobressalentes; 

 
14.20 Quando o evento for realizado por mais de um dia consecutivo, nos períodos da manhã e 
tarde, a Contratada providenciará a diversificação do cardápio, sendo-lhe vedada a utilização de 
alimentos do dia anterior bem como os sobressalentes; 

 
14.21 A Contratada será responsável pelo recolhimento do seu material após o evento, ressarcindo 
os eventuais prejuízos causados ao TRT da 19ª Região; 

 
14.22. Usar mão de obra capacitada, que assegure a execução integral dos serviços nos prazos 
convencionados com segurança e qualidade; 

 
14.23. Tratar com urbanidade e respeito a qualquer servidor ou pessoa dentro das 
dependências desta Corte; 

 
14.24. Indicar, no mínimo, um número de telefone e um endereço eletrônico (e-mail) pelo qual 
deseja receber as comunicações do Tribunal, devendo acusar pelo mesmo meio de comunicação, o 
recebimento em até 1 (uma) hora após a transmissão. 

 

 
A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da 

Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo 
e subsidiá- lo de informações pertinentes a essa atribuição. 

 
Ofiscal deverá anotar em registro próprio todasasocorrências relacionadas coma execução do 

contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 
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  16 . PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 
As decisões e providências que ultrapassarem sua competência deverão ser solicitadas a seus 

superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 

 
Verificar a qualidade dos serviços prestados, aplicando ao final de cada evento uma pesquisa de 
satisfação de acordo com o modelo constante no Anexo F do presente Termo de 
Referência 

 
Emitir a Ordem de Serviço (OS) para a empresa. 

 
Solicitar à Administração a aplicação de penalidades por descumprimento de cláusula 

contratual, de acordo com as Tabelas 1 e 2 do constantes no subitem 19.2.2 deste Termo de 
Referência. 

15.7. Atestar e encaminhar as notas fiscais ao Setor competente para autorizar os pagamentos. 

15.8 Comunicar à contratada sobre descumprimento do contrato e indicar os procedimentos 
necessários ao seu correto cumprimento. 

 

 
O pagamento deverá ser efetuado, até o quinto dia útil após a data consignada no termo de 

recebimento definitivo, através de crédito em conta corrente mediante apresentação dos 
seguintes documentos: 

  Nota fiscal/fatura contendo a descrição do evento e dos produtos, quantidade, preços 
unitários e totais, conforme proposta apresentada; 

 
  Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. 
 

 CRF – Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa EconômicaFederal; 

 
d) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
 
e) Certidão de regularidade com as fazendas Estadual e Municipal. 

 
A apresentação de Nota Fiscal com incorreções ou desacompanhada da documentação 

requerida no subitem anterior, implicará na sua devolução à Empresa Contratada para 
regularização, devendo oprazo de pagamento ser contado apartir da data desuareapresentação. 

 
O TRT reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados os tributos e contribuições de que trata 

a Instrução Normativa SRF n.º 1.234, de 11 de janeiro de 2012 ou outra norma vigente à época da 
ocorrência do pagamento. 

 
16.3.1. Não haverá retenção acima caso a Contratada seja optante pelo Regime Especial 

Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº. 123/2006, mediante comprovação da opção ou 
encontre-se em uma das situações elencadas no artigo 3º da IN SRF nº. 1.234/2012 e suas 
alterações posteriores. 
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17 . DO TERMO DE CONTRATO 

 
O TRT se reserva no direito de recusar a efetivação do pagamento se, no ato da atestação do 

produto fornecido, se este estiver em desacordo com as especificações técnicas exigidas no Edital e 
seusanexos. 

 
O TRT poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou 

indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos do Pregão. 

 
16.6 Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancária. 

 
Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira 

devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo 

adimplemento da parcela, terá a aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM = I x N x VP, onde: 
 

EM = Encargos moratórios; 

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

= Valor da parcela a ser paga; 
I=Índicedecompensaçãofinanceira=0,0001644, assimapurado: I = 
(TX/100)/365 I= (6/100)/365 I= 0,0001644 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 
16.8 A compensação financeira prevista no item anterior será incluída na fatura/nota fiscal 

seguinte ao da ocorrência, se for o caso; 

 
16.9 O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação do cumprimento das 

obrigações editalícias. 

 
16.10. Estão incluídos no preço unitário todos os tributos e encargos sociais, obrigações 

trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transporte, as quais 

correrão por conta da Contratada. 

 

17.1. Dentro do prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o fornecedor registrado poderá ser 
convocado para assinar o Termo de Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados de sua 
convocação, cuja vigência será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse da 
Contratante atéo limitede 60 (sessenta) meses, conforme disciplinado no contrato. 

17.2. O prazo previsto no subitem anterior relativo à assinatura do contrato poderá ser 
prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela 
Administração. 

 
17.3. A contratação dos serviços dar-se-á pelas quantidades previstas no contrato e observará os 

limitesregistrados. 
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17.4. As quantidades serão meramente estimativas, não ficando o contratante obrigado a consumir 
todo quantitativo dos serviços 
17.5. . 

 
17.5 O fornecimento dos serviços será executado por demanda e de acordo com a efetiva 

necessidade do contratante. 
 
 
 
 
 

18.1 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços os preços registrados serão fixos e 
irreajustáveis, excetonashipótesesdevidamentecomprovadasdeocorrênciadesituaçãoprevista na 
alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da Lei nº 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no 
mercado. 

18.2 Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d”, do inciso II, do art. 65, da 
Leinº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e 
iniciar outro processo licitatório. 

18.3 Comprovada a redução dos preços praticadosnomercado nasmesmascondiçõesdoregistro, e, 
definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Proponente registrado será 
convocado pelo Tribunal para alteração, por aditamento, do preço da Ata. 

18.4 Os preços dos serviços objeto deste contrato, desde que observado o interregno mínimo de 
12 (doze) meses, contado da data limite para apresentação da proposta de preços pela licitante 
ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último 
reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se a variação do Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo – IPCA, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas – IBGE. 

18.4.1 Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA. 

18.4.1.1 Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o 
contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito. 

18.4.2 Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois 
de extinto o contrato. 

18.4.3 O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito 
da CONTRATADA, nos termos do item 18.1. 

 

18.5 O Tribunal deve assegurar-se de que os preços contratados são compatíveis com aqueles 
praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da contratação mais vantajosa. 

18.6 A adesão da Ata de Registro de Preços por órgãos ou entidades da Administração Pública 
observará as regras estabelecidas no Edital de licitação. 

 

 

Nos termos do art. 7º da Lei nº. 10.520/02, ficará impedida de licitar com a União, 
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Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no SICAF ou nos sistemas de 

cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da mesma Lei, pelo prazo 

de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações 

legais, a licitante que: 

não assinar a Ata, quando convocada dentro do prazo de validade da sua 
proposta; 
deixar de apresentar documentação exigida, apresentar documentação falsa ou 

ensejar o retardamento da execução do certame; 

19.1.3  Nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato; 

19.1.3.1 Ficará caracterizada fraude na execução do contrato 

a) elevar arbitrariamente os preços; 

b) fornecer alimento deteriorado; 

c) entregar um alimento por outro que não foi previamente autorizado pela Fiscalização; 

d) alterar substância, qualidade ou quantidade do alimento fornecido; 

e) tornar, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a execução da contratação. 

comportar-se de modo inidôneo; 

19.1.4.1 Ficará caracterizado comportamento inidôneo quando: 

a) constatada má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do 
CONTRATANTE; 

b) atuação com interessesescusos; 

c) reincidência em faltas que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE; 

d) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

e) praticar atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação ou a execução da 
contratação; 

f) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, quaisquer 
informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em razão da 
execução da contratação, sem consentimento prévio do CONTRATANTE. 

fizer declaração falsa; cometer fraude fiscal. 
 

19.2 A Contratada, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, ficará sujeita ainda às 
seguintes sanções: 

 
19.2.1. advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos 
significativos para aContratante; 

 
 

19.2.2 Multas, conforme graus e condutas dispostos nas tabelas 1 e 2 abaixo e demais 
especificaçõesaseguir, limitadas a 10% do valor total estimado  da contratação: 
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TABELA 1 
 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 
1 0,20% do valor total da Nota de Empenho 
2 0,50% do valor total da Nota de Empenho 
3 1% do valor total da Nota de Empenho 
4 1,5 % do valor total da Nota de Empenho 
5 2% do valor total da Nota de Empenho 
6 10% do valor total da Nota de Empenho 

 

TABELA 2 
 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 
 

1 
Permitir situação que crie a 
possibilidade de causar ou que 
cause dano físico, lesão corporal 
ou consequências 
Letais. 

 
 

6 

Por ocorrência sem 
prejuízo da 
possibilidade de 
rescisão da 
Contratação 

2 Destruir ou danificar bens 
materiais ou documentos por 
culpaoudolodeseusagentes 

 
3 

Por ocorrência 

 
3 

Transferir a outrem, no todo ou 
em parte, o objeto da 
contratação, salvo mediante 
prévia e expressa autorização 
deste Tribunal 

 
6 

Por ocorrência, sem 
prejuízo da 
possibilidade de 
rescisão da 
contratação 

 
4 

Transferir sua responsabilidade 
para outras entidades, sejam 
fabricantes, técnicos etc. 

 
3 

Por ocorrência, sem 
prejuízo da 
possibilidade de 
rescisão da 
contratação 

 
5 

Suspender ou interromper, total 
ou parcialmente, salvo motivo 
de força maior ou caso fortuito, os 
serviços contratuais. 

 
4 

Por dia, observado o 
limite máximo de 
incidência, sem 
prejuízo  da 
possibilidade de 
rescisão da 
contratação 

Para os itens a seguir, DEIXAR DE: 
 

6 
Cumprir os prazos para o 
fornecimento do serviço, 
conforme estabelecido neste 
Termo de Referência sem 
motivo justificado. 

 
1 

Por ocorrência, sem 
prejuízo da 
possibilidade de 
rescisão da 
contratação 
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7 

Retirar o alimento recusado no 
momento da entrega do 
alimento correto. 

 
1 

Por ocorrência 

 
8 

Apresentar a nota fiscal para 
atesto do fiscal dacontratação até 
o 5º dia do mês. 

 
1 

Por ocorrência 

 subsequente ao da prestação 
do serviço. 

  

 
9 

Entregar os alimentos no 
quantitativo calculado por 
pessoa 

 
2 

Por ocorrência 

 
10 

Atender às especificações e 
detalhamento do cardápio 
contidosno Anexo Adeste TR. 

 
3 

Por ocorrência, sem 
prejuízo da 
possibilidade de 
rescisão da 
contratação 

 
11 

Manter a documentação de 
habilitação atualizada. 

 
6 

Por ocorrência, sem 
prejuízo da 
possibilidade de 
rescisão da 
contratação 

 
12 

Atender aopedido da Ordem de 
Serviço 

 
5 

Por ocorrência, sem 
prejuízo da 
possibilidade de 
rescisão da 
contratação 

13 Cumprir qualquer obrigação não 
prevista nesta tabela ou reincidir 
em atos penalizados com 
advertência 

 
3 

Por ocorrência 

14 Obter na média das avaliações do 
serviço prestado a cada O.S, nota 
inferiores a 6,0 (seis) 

2 Por ocorrência 

 

19.2.3 A multa, no caso de rescisão por ato unilateral da Administração e motivado porculpa 
da CONTRATADA, será de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado da Contratação, 
não cumulativa com as multas presentes na Tabela 2. Tal multa não exime a contratada pelas 
reparaçõesdosprejuízosedasdemaissançõescabíveis; 

 
 

19.2.4 O valor da multa aplicada, após regular processo administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo contratante, ou ainda cobrada 
diretamente da contratada, amigável ou judicialmente. 

 
19.2.5 Se os valores do pagamento forem insuficientes para a quitação das eventuais 
multas, fica a Contratada obrigada a recolher a importância devida no prazode até 10 (dez) 
dias, contados da comunicação oficial, sob pena de ser incluído o valor na Dívida Ativa da 
União. 
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19.2.6 A aplicação de multa não impede, a critério da Administração, a aplicação das 
demais sanções de advertência, de impedimento/suspensão do direito de licitar e de 
inidoneidade, bem como a rescisão da contratação. 

19.2.7 Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade 
Contratante, pelo prazo de até dois anos; 

 
19.2.8. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente 
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

 
19.2.9 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízoscausados; 

 
19.3. Também fica sujeita às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, a 
Contratada que: 

 
19.3.1 tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquertributos; 

 
19.3.2 tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

 
19.3.3 demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude 
de atos ilícitos praticados. 

 
19.4 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 
que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento 
previsto na Lei nº. 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº. 9.784, de 1999. 

 
19.5 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 
conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 
observado o princípio da proporcionalidade. 

19.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 
 

19.7. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado o contraditório e a ampla 
defesa. 

 
19.8. Asmultas deverão ser recolhidasnoprazomáximo de 10 (dez) dias corridos, acontarda data do 
recebimento da notificação enviada pela contratante. 

 
19.9. Ovalor das multas poderá ser descontado da notafiscal. Caso o valor da multa seja superior 

ao     crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei. 
 

 

 
21.1. A contratada deve proceder ao recolhimento dos resíduos recicláveis descartados, 
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22 . DOS ANEXOS 

de forma seletiva, de acordo com o programa de coleta seletiva do órgão em observância 

ao Decreto n° 5.940/2006. 

21.2. No caso da utilização de óleo de cozinha a contratada deverá proceder ao 

recolhimento do óleo e sua destinação para reciclagem, com total proibição de que seja 

despejado na rede de esgoto do TRT19. 

 

 
20.1. Os dados do TRT da 19ª Região: CNPJ: nº. 35.734.318/0001-80 e UASG: nº. 080022. 

 
20.2. Ao Contrato poderá ser acrescido ou diminuído o objeto da contratação dentro dos limites 
estabelecidos na lei nº. 8.666/93. 

 
 

20.3. Para Fiscal do Contrato sugere-se o que segue: 
a. Nos eventos demandados pela Secretaria Geral da Presidência a designação da servidora MARIA 
LUÍZA DOS REIS CLETO FREIRE para FISCAL e como FISCAL SUBSTITUTA a 
servidora ANA LÚCIA MONTEIRO DA SILVA. 
b. Nos eventos demandados pela Escola Judicial a designação da servidora SORAYA 
SANTA ROSA DE MEDEIROS CARVALHO e para fiscal substituto o servidor ANDRÉ HENRIQUE 
DE LIMA ANTUNES. 
20.4. Para GESTOR DO CONTRTATO sugere-se que sejam colocados os servidores responsáveis 
pelas unidades demandantes, pela Secretaria Geral da Presidência RAUL JOSÉ DA SILVA JÚNIOR 
e pela Escola Judicial MARISTELA PELLENZ CASADO. 

 
 

 
Anexo A - Composição do Cardápio Geral para formação da proposta. 
Anexo B – Relação dos eventos previstos para os exercícios de 2022/2023.  
Anexo C – Modelo de proposta para formação do preço. 
Anexo D – Planilha para Avaliação das Amostras.  
Anexo E – Modelo de Ordem de Serviços  
Anexo F – Pesquisa de satisfação aplicada após cada evento 

 
Maceió, 20 de abril de 2022. 

 

 
RAUL JOSÉ DA SILVA JÚNIOR 

 (SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA) 
Integrante Requisitante 

 

MARISTELA PELLENZ CASADO  

(ESCOLA JUDICIAL) 
Integrante Requisitante 
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Anexo A 
 

Composição do Cardápio Geral para formação da proposta. 
 

 
CARDÁPIO 

 
COFFEE BREAK - TIPO 1 

Por pessoa 
COMPOSIÇÃO UNIDADE Quantidade mínima 

Chocolate quente ml. 100 
Café ml. 50 
2 variedades de sucos naturais da 
polpa de fruta 

ml. 200 

2 variedades de refrigerantes (Coca ou 
Guaraná, com uma opção para dietas sem 
açúçar) 

ml. 200 

3 variedades de salgados fritos ou de 
forno, a escolher: 
- Quiche 
- Pastel 
- Risole 
- Coxinha 
- Folhado de Queijo 
- Tortelete de Queijo 
- Empada (camarão, bacalhau ou 

frango) 
- Mini-Sanduíche 
- Mini-hamburguer 
- Torta de Legumes 
- Pão de queijo 
- Pães tipo Croissant recheado 

 
 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 
 
6 

2 variedades de bolos, a escolher: 
- Bolo de Rolo 
- Chocolate 
- Doce de Leite 
- Ameixa 
- Limão 
- Laranja 
- Maçã 

 
 

Fatia 

 
 

1 

Salada de fruta ou frutas fatiadas – 4 
variedades no mínimo Taça 2 
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3 variedades de doces, a escolher: 
- Casadinho 
- Brigadeiro 
- Surpresa de Uva 
- Folhado de Goiaba 
- Folhado de Chocolate 
- Tortelete de Leite Condensado 
(sabor limão, maracujá, kiwi ou 
morango) 

 
 

Unidade 

 
 

4 

 
 

 
COFFEE BREAK - TIPO 2 

Por pessoa 
COMPOSIÇÃO UNIDADE Quantidade mínima 

Café ml. 50 
2 (duas) variedades de sucos naturais 
da polpa de Fruta 

ml. 
200 

2 (duas) variedades de refrigerantes 
(tipo Coca ou 
Guaraná) 

ml. 
200 

2 (duas) variedades de salgados fritos ou 
de forno, a escolher: 

Pastel 
Risole 
Coxinha 
Pão de queijo 

 

Unidade 

 

6 

3 (três) variedades de bolos, a 
escolher: 

Chocolate 
Ameixa 
Limão 
Laranja 

 
Fatia 

 
2 

2 (duas) variedades de doces, a 
escolher: 
- Casadinho, Brigadeiro, Surpresa de Uva 

Unidade 4 
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COQUETEL - TIPO 1 

Por pessoa 
COMPOSIÇÃO UNIDADE Quantidade mínima 

- Coquetel de Frutas sem Álcool Ml 200 
- Água de Côco Ml 100 
- 2 (duas) variedades de refrigerantes 
(Coca ou 
Guaraná) 

Ml 300 

8 (oito) VARIEDADES DE SALGADOS FRIOS: 
Uva Rubi Ou Damascos Recheados Com Queijo 

Roquefort 
Carpaccio De Filé Ao Molho De Mostarda E 

Alcaparras 
Salmão Defumado Com Pão Preto 
Tarteletes Recheadas Com Kani 
Canapés Com Folha De Rúcula, Tomate Seco e 

Mussarela De Búfala 
Vul Au Vent De 3 Queijos e Peito De Peru 

Defumado 
Patê Com Geléia De Framboesa, Servido Em 
Torradas 
Canapés/Massa podre ou Massa Filo com 

Recheios (creme cheese com geleia de pimenta ou 
framboesa/frutas 
vermelhas/damasco/amora/alho 
poró/gorgonzola/tomate cereja/tomate seco 

 
 
 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 
 
 

8 

5 (cinco) VARIEDADES DE SALGADOS QUENTES: 

Trouxinha De Camarão Ou De Hadock 
Pasteizinhos De Palmito 

Caixinha De Massa Folhada Com Creme De 
Aspargos 

Folhados De Ameixa E Bacon 
Tarteletes De Creme De Salmão 
Carolinas Recheadas Com Creme de Champignon 
Suflezinhos De Aspargo 
Risoto De Filé Ao Fungh 

 
 
 
 

Unidade 

 
 
 
 

6 

DOCES: Bombons Finos Unidade 4 
 

 

 

 

Edital que originou a ARP (1138384)         SEI 0005590-65.2021.6.02.8502 / pg. 310



CCORDENADORIA DE LICITAÇÕES 
Avenida da Paz, 2076 – 6º andar – Centro. 
Maceió/AL – CEP: 57020-440 
Telefone: (82) 2121- 8181/ 8182 
Email: cpl@trt19.jus.br 

 

 
 

COQUETEL - TIPO 2 

Por pessoa 
COMPOSIÇÃO UNIDADE Quantidade mínima 

5 (cinco) VARIEDADES DE SALGADOS 
FRIOS 

unidade 6 

Mini Quiche: Frango/Charque 
Mini Empada Aberta: Queijo/Misto 
Folhados: Queijo/Misto 
Salgados Fritos e de Forno: - 

 
 

 

Canapés: Azeitona/Tomate/Atum 
Mini Sanduiche: Salpicão/Presunto e Queijo Pão 
de Queijo 
Frios (queijos e presunto) 

- Pãezinhos Variados 

  

4 (quatro) VARIEDADES SALGADOS QUENTES 
-- Cachorro Quente 

Escondidinho de Carne de Sol 
Cuscuz Recheado Mungunzá 
doce 

 
porção 

 
2 

1 (uma) VARIEDADE DE DOCES: 
Bolos Variados: Macaxeira, Cenoura, 

Milho, Limão e Chocolate 
Doces tradicionais (Brigadeiro, Casadinho, 

Surpresa de Uva e Olho de Sogra 

 
- fatia 

- unidade 

 
2 fatias 

3 unidades 

 

1. Observações que deverão ser seguidas para composição das propostas: 
1.1. Especificação e detalhamento do cardápio para atender os eventos para o fornecimento 
de coffe breaks e coquetéis: 
a) As frutas deverão ser em tamanho médio, todas de boa qualidade, no ponto de serem consumidas 
e estarem acondicionadas em embalagens apropriadas, a fim de evitar que cheguem amassadas; 
b) As saladas de frutas deverão ser entregues acondicionadas individualmente, em embalagens 
plásticas descartáveis com tampa e acompanhados de talheres descartáveis; As saladas de frutas devem ser 
feitas com, no mínimo, quatro tipos de frutas; 
c) Os sucos de fruta natural deverão ser preparados com frutas de boa qualidade ou polpas da estação, 
acondicionados em embalagens descartáveis e entregues gelado, que serão adoçados à parte; 
d) Os refrigerantes devem ser entregues gelados para consumo imediato; 

e) Os salgados deverão ser entregues assados, prontos para serem servidos todos de boa qualidade, no 
ponto de serem consumidos. Aqueles não solicitados no documento de requisição, queimados, 
pequenos, frios e secos não serão aceitos. Deverão também ser entregues em embalagens apropriadas, 
forradas com papel-manteiga, a fim de evitar quecheguem amassados e frios. O tamanho das cestas deverá estar 
adequadoà quantidade de produtos. 
f) Os sanduiches deverão ser entregues embalados individualmente em papel filme; 
g) Os bolos deverão ser preparados com quantidade moderada de açúcar e fornecidos em embalagens 
apropriadas ou bandejas descartáveis; 
h) Os copos, talheres, recipientes individuais para Escondidinho de Carne de Sol, Cuscuz Recheado e Mungunzá 
doce e saladas de frutas, serão descartáveis e fornecidos pela contratada; 
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i) Os demais talheres e utensílios não descartáveis, necessários para servir os lanches, também são 
fornecidos pela contratada; 
j) Os bolos gelados devem ser cortados no tamanho aproximado de 5cm x 5cm; 
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Anexo B 
EVENTOS PREVISTOS 2022/2023 - SGP - COQUETEL 

 
EVENTOS(ANUAL) (Quantidade eventos X 

Número de pessoas por 
evento) 

N° de Kits de Coquetel 

EXPOSIÇÕES 07 X 
100 

700 

EVENTOS 
PONTES 
MIRANDA 

DO 
DE 

MUSEU 04 X 
150 

600 

SEMANA NACIONAL 
DE CONCILIAÇÃO 

01 X 
100 

100 

SEMANA NACIONAL DE 
EXECUÇÃO TRABALISTA 

01 X 
100 

100 

CICLO 
PALESTRAS 

DE  6 X 100 600 

SEMINÁRIOS 02 X 
300 

600 

OUTROS EVENTOS 
INSTITUCIONAIS 

01 X 
300 

300 

(COMENDA OU POSSE)   

TOTAL  3.000 

 
EVENTOS PREVISTOS PARA 2022/2023 – ESCOLA JUDICIAL/TRT19 

 
EVENTOS(ANUAL) QUANTIDADE Nº DE COFFEE-BREAKS 
TREINAMENTOS 100 3.350 

 

1.1 Especificação mínima dos serviços para atender os eventos para o fornecimento de coffee 
breaks: 

a) A quantidade de atendimento mínima para o fornecimento de coffee break será de 25 pessoas e sem a 
necessidade de garçom. No entanto, acima de 29 pessoas deverá disponibilizar garçom para o evento e um 
copeiro, caso seja necessário; 

b) Toalha e toalha de sobrepor de tecido (algodão) na cor branca ou em tons pastéis, lisas, sem qualquer desenhos 
ou estampas; 

c) Copos de vidro fino, incolor e liso para água mineral e sucos; 

d) Louças (pratos, xícaras, pires) em porcelana branca, fina, lisa ou com friso discreto; 

e) Talheres e demais utensílios (bandejas, baixelas, travessas, bules, porta adoçantes/açúcar) em inox, liso, sem 
ornamentosexcessivos; 

f) Guardanapos de papel branco, macio, liso e de boa qualidade; 

j) Garrafas térmicas de inox; 
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h) Toalhas de papel para as bandejas; 

i) Jarras de inox ou vidro para suco e água mineral 

j) As jarras e garrafas térmicas devem ter indicadores informando o seu conteúdo; 

k) Além dos itens especificados, a empresa deverá disponibilizar todos os demais utensílios que sejam 
necessários, essenciais ou indispensáveis à perfeita execução dosserviços contratados. 

l) Todos os protocolos sanitários em vigência, quando da realização dos eventos, deverão ser seguidos. 
 

1.2 Especificação mínima dos serviços para atender os eventos para o fornecimento de coquetel 

a) A quantidade de atendimento mínima para o fornecimento de coquetel será de 50 pessoas e com a 
disponibilização de um garçom, no mínimo, por evento, a cada 30 pessoas e um copeiro, caso 
sejanecessário; 

b) Toalha e toalha de sobrepor de tecido (algodão) na cor branca ou em tons pastéis, lisas, sem 
qualquer desenhos ou estampas; 

c) Copos de vidro fino, incolor e liso para água mineral e sucos; 

d) Louças (pratos, xícaras, pires) em porcelana branca, fina, lisa ou com friso discreto; 

e) Talheres e demais utensílios (bandejas, baixelas, travessas, bules, porta adoçantes/açúcar) em inox, liso, 
sem ornamentos excessivos; 

f) Guardanapos de papel branco, macio, liso e de boa qualidade; 

g) Garrafas térmicas deinox; 

h) Toalhas de papel para as bandejas; 

i) Balde de gelo; 

j) Jarras de inox ou vidro para suco e água mineral; 

k) Caixastérmicas paramanteros sucos edemaisprodutosdevidamentegelados; 

l) As jarras e garrafas térmicas devem ter indicadores informando o seu conteúdo; 
m) Além dos itens especificados, a empresa deverá disponibilizar todos os demais utensílios que sejam 
necessários, essenciais ou indispensáveis à perfeita execução dos serviços contratados. 
n) Todos os protocolos sanitários em vigência, quando da realização dos eventos, deverão 
ser seguidos. 
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Anexo C 
MODELO DE PROPOSTA 

A empresa  com sede na cidade de        
(rua, avenida, etc)        nº.   , 
domicílio bancário no banco   ,  agência nº. , conta 
corrente nº   ,   neste ato   representada  por 

 

  , abaixo assinado, interessada no 
fornecimento do objeto do Pregão Eletrônico nºXX/2022 propõe ao TRT da 19ª Região, 
nostermos do Ato Convocatório, de acordo comesta Proposta Comercial, nas seguintes 
condições: 

 
Planilha de Formação de Preços 
Serviço de fornecimento de Buffet 

Valor Unitário Valor Total Especificação/Descrição 
(Especificação Técnica) 

Unidade QTD 

R$  

COFFEE BREAK – TIPO 01 
(com a composição 
prevista no Anexo A do 
TR) 

 

Unidade 

 

3.350 

  

COFFEE BREAK – TIPO 02 
(com a composição 
prevista no Anexo A do 
TR) 

 
Unidade 

 
 

  

COQUETEL – TIPO 01 
(com a composição 
prevista no Anexo A do 
TR) 

 
Unidade 

 
 

  

COQUETEL – TIPO 02 
(composição no AnexoA 
do TR) 

 
Unidade 

 
 

  

VALOR GLOBAL R$ 
 

Declaramos, ainda, que: 
a) O prazo de validade da proposta é de  90 (noventa) dias, conforme Edital; 
b) Os preços contidos na proposta incluem todos os custose despesas incidentes, taiscomo: 

custosdiretose indiretosparaofornecimentodecoffeebreak oucoquetelcomaquantidadede garçons 
necesserários por evento, impostos, taxas, seguros, fretes, embalagens, lucro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto deste Edital. 

 
Local,      de de 2022. 

 
 
 
 

Representante Legal da Empresa 
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Anexo D 
 

PLANILHA PARA AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS 
 

AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS 

Item Sabor Aroma Aparência Textura Nota 
Média 
por item 

1   Cor Tamanho Apresentaçã o   

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

N 
* 

        

Nota Média Por Avaliador   

Observações: 

 
n* = número de item avaliado 

Regras para avaliação: 

          Cada membro da Comissão Avaliadora receberá 

uma planilha, conformemodelo acima, paraavaliação dos itens 

quanto aos critérios: sabor, aroma, cor, tamanho, 

apresentação etextura; 

            Cada avaliador deverá atribuir nota de 0 a 10 para cada 
critério; 

                 A Nota Média Por Item será calculada através da 

fórmula: 

Nm = (S + AR + C + TM + AP + TX) / 6, onde: 
 

Nm = nota média por item n; S 

= sabor; 

AR = aroma; 
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C = cor; 

TM = tamanho; 

AP = apresentação; 

TX = textura; 

6 = número de critérios avaliados. 

 
              A Nota Média Por Avaliador será calculada, usando-se a seguinte fórmula: 

 
Nmav = [(ΣNm1) + (ΣNm2) + (ΣNm3) + ...)] / Nit, onde: 

 
Nmav = nota média por avaliador; 

Nm = nota média por item; 

Nit = número total de itens avaliados. 

 
              A Nota Final por Licitante será calculada, usando-se a seguinte fórmula: 

 
Nfinal = [(ΣNmav1) + (ΣNmav2) + (ΣNmav3) + ...)] / Nav, onde: 

 
Nfinal = nota final por licitante; 

Nmav =notamédiaporavaliador; Nav = 

número total de avaliadores. 
               O licitante que não obtiver nota igual ou superior a 8 será desclassificado. 
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ANEXO E 
MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 

 
 

Requisição Nº Maceió, de de 20 

Descrição do Evento 

Servidor (a) / Solicitante: 

Evento: 

Data do Evento: 

Local de Entrega: 
 
 

Categoria Coffee Break ( ) Coquetel ( ) 

Período Horário de Entrega Quant. de 
Pessoas 

Manhã   

Tarde   

 
 

Data do Recebimento do e-mail do Pedido: 

Horário de Recebimento do Pedido: 

Nome do Funcionário da Empresa: 

Assinatura do Fiscal: 
 
 

Observações: 
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insatisfeito (equivale a nota 3,0); pouco satisfeito 
(equivale a nota 5,0); satisfeito (equivale a nota 7,0) e 
muito satisfeito (equivalente nota 10,0). 

2) Quanto à variedade dos alimentos e bebidas: 
( ) Muito Satisfeito 
( ) Satisfeito 
( ) Pouco Satisfeito 
( ) Insatisfeito 

3) Quanto à qualidade das bebidas e alimentos (sabor e frescor) 
servidos: 
( ) Muito Satisfeito 
( ) Satisfeito 
( ) Pouco Satisfeito 
( ) Insatisfeito 

4) Quanto à quantidade dos alimentos: (compatível com o evento) 
( ) Muito Satisfeito 
( ) Satisfeito 
( ) Pouco Satisfeito 
( ) Insatisfeito 

Anexo F 

 
Modelo de pesquisa de satisfação aplicada após cada evento 

Identificação do Pesquisado(opcional): 

Nome: 

Lotação: 

e-mail: 

Evento: 

Data: 

 
O Pesquisado é: 

( ) Servidor ( ) Membro ( ) Publico Externo 

Notas de avaliação: 

 

 
 

 

 

1) Quanto à apresentação visual dos alimentos, conceitua: 
( ) Muito Satisfeito 
( ) Satisfeito 
( ) Pouco Satisfeito 
( ) Insatisfeito 

Edital que originou a ARP (1138384)         SEI 0005590-65.2021.6.02.8502 / pg. 319



CCORDENADORIA DE LICITAÇÕES 
Avenida da Paz, 2076 – 6º andar – Centro. 
Maceió/AL – CEP: 57020-440 
Telefone: (82) 2121- 8181/ 8182 
Email: cpl@trt19.jus.br 

 

 
 

Espaço parademais comentários(nãoserá considerado para fins de avaliação) 

 

 

5) Considerando as respostas acima de qual nota seria compatível com 
o serviço oferecido: 

( ) Muito Satisfeito 
( ) Satisfeito 
( ) Pouco Satisfeito 
( ) Insatisfeito 
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ANEXO II 

 
 
 

 
 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMONA FORMA DA RESOLUÇÃO CNJ Nº. 07/2005, 
ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº. 229/2016 
 
Ao 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 
Processo Nº. 935/2022 
Pregão Eletrônico nº 007/2022 
 
 
 A empresa ___________________________________________, inscrita no CNPJ/MF: 00.000.000/0001-
00, sediada na _________________________________________, representada por 
_______________________________________, cargo _________________, portador(a) do documento de 
identificação __________________________, inscrito(a) no CPF/MF sob nº.: 000.000.000-00, residente e 
domiciliado(a) à __________________________________, declara sob as penas da lei: 
Não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de 
funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento 
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação. 
Declara, outrossim, ter conhecimento de que: 
a vedação do parágrafo anterior se estende às contratações deflagradas quando os magistrados e servidores 
geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como as iniciadas 
até 6 (seis) meses e após a desincompatibilização. 
 
E, ainda estar ciente de que: 
nada obsta que a Administração vede a contratação de empresa pertencente a parente de magistrado ou 
servidor não abrangido pelas hipóteses expressas de NEPOTISMO, a exemplo dos atuantes exclusivamente na 
área judiciária, sempre que identificar, no caso concreto, risco potencial de contaminação do processo 
licitatório. 
 
Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 
 
 
Local, data por extenso 
__________________________________________ 
Nome do(a) responsável legal 
Cargo e/ou função 
 
Local e data 
___________________________________ 
Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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ANEXO III 
Processo Nº. 935/2022 
Pregão Eletrônico nº 007/2022 
 
PLANILHA DE DADOS PARA PAGAMENTOE REALIZAÇÃO DE OUTROS ATOS NECESSÁRIOS 
Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

 
Dados do Representante da Empresa: 

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de Identidade  

Órgão Expedidor  

CPF  

 
Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  

Conta  

 
Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  

Cargo  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

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

 
Minuta da Ata de Registro de Preços 

 
PROCESSO Nº. 935/2022 
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 
007/2022 

 
O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA NONA REGIÃO, com sede 
na Avenida da Paz, n. 2076, Centro, Maceió/AL, inscrito no CNPJ sob o n. 
35.734.318/0001-80, representado pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal 
Presidente deste Tribunal, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão 
Eletrônico nº. 07/2022, RESOLVE registrar os preços para futura e eventual contratação de 
serviço de fornecimento de Buffet: coffee break e coquetel, com entrega parcelada, para 
atender as atividades desenvolvidas pelo TRT- 19ª Região e pela Escola Judicial, conforme 
especificações constantes do Edital do Pregão Eletrônico em referência e todos seus anexos, 
que passa a fazer parte integrante desta Ata, tendo sido, os referidos preços oferecidos pelo 
FORNECEDOR, com qualificação a seguir e sob as cláusulas e condições seguintes: 

 
FORNECEDOR: 

 

1º -  , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
Cadastro  Nacional  de Pessoas  Jurídicas  do  Ministério  da Fazenda sobon. , 
comsede ,  , , neste ato representada porseu 
 ,  , brasileiro, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do 
Ministério  da  Fazenda  sob o nº.  ,  portador  da  Cédula  deIdentidaden. , 
expedidapela  , residente edomiciliado _ . 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação de 
serviço de fornecimento de buffet( coffee break e coquetel), com entrega parcelada, conforme as 
especificações constantes do Termo de Referência, conforme especificações constantes,  do 
Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 07/2022 e todos seus anexos, que é parte 
integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente detranscrição. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 

O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais 
condições ofertadas na proposta são as que seguem: 
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

 
 

 

Planilha de Formação de Preços 
Serviço de fornecimento de Buffet 

Valor Unitário Valor 
Total 

Especificação/Descrição 
(Especificação Técnica) 

Unidade Qtd 

R$  
COFFEE BREAK – 
TIPO 01 (com a 
composição 
prevista no  Anexo 
A do TR) 

Unidade  

3.350 
  

COFFEE BREAK – 
TIPO 02 (com a 
composição 
prevista no  Anexo 
A do TR) 

Unidade 3.350   

COQUETEL – TIPO 
01 (com a 
composição 
prevista no  Anexo 
A do TR) 

Unidade 3.000   

COQUETEL – TIPO 
02 (composição no  
Anexo A do TR) 

Unidade 3.000   

VALOR GLOBALR$    
 
 
 

CLÁUSULATERCEIRA-DAVALIDADEDOSPREÇOS EVIGÊNCIA 
 

A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, 
não podendo ser prorrogada, contados a partir da data de sua assinatura, e o 
Tribunal, durante sua vigência não será obrigado a contratar os serviços constantes 
na cláusula 2ª, podendo fazê-lo mediante outra licitação quando julgar conveniente, 
sem que caiba recursos ou indenização de qualquer espécie à empresa detentora, 
ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas 
para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampladefesa. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL 
 
Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Edital do 

Pregão Eletrônico para Registro de Preços n. 07/2022, e Anexos, Proad nº. 
935/2022, dos quais são partes, como se aqui estivessem integralmente transcrito,  
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

 
 

 

 
vinculando-se, ainda, à proposta da CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA QUINTA - CONDIÇÕES GERAIS 

As condições gerais do fornecimento dos bens, tais como os prazos para 
entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor 
registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no 
edital e seus anexos. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO 

O foro para solucionar os possíveis litígios que decorrerem da utilização da 
presente ATA, será o da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Alagoas. 

Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº. 8.666/1993, e 
demais normas aplicáveis. 

E por estarem assim, justos e acordados com o que neste instrumento foi 
estipulado, firmam o presente em três vias de igual teor e forma, para que produza 
os efeitos legais decorrentes. 

Maceió-AL, de de2020. 
 

 
 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 
Anne Helena Fischer Inojosa 

 Desembargadora Presidente do 
Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região 

 
 
 

FORNECEDOR  
CI: 

CPF: 
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PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 

 
 

 

 
                                                          ANEXO V 

 
 

MINUTA CONTRATUAL 
 
 

CONTRATO TRT19/SJA n. ____/____ (PROAD TRT19 n. 935/2022) 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 

BUFFET PARA COFFEE BREAK E COQUETEL QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA DÉCIMA 

NONA REGIÃO E A __________________________. 

 
 

O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO, com sede na 
Av. da Paz, n. 2076, Centro – Maceió – AL, inscrito no CNPJ sob o n. 35.734.318/0001-
80, neste ato representado por seu Exmo. Sr. _____________________________, 
doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, ______________ pessoa 
jurídica de direito privado, estabelecida na ______________, inscrita no CNPJ sob o n. 
__________________, adiante denominada CONTRATADA, aqui representada pela 
_________________, resolvem firmar o presente negócio jurídico, com fundamento 
na Lei n. 8.666/93, combinada com as demais normas de direito aplicáveis à espécie, e 
no que consta do PROAD TRT19 N. 935/2022, que de origem ao certame realizado sob 
a forma de Pregão Eletrônico n.___/2022, pactuando este contrato de serviço de 
fornecimento de buffet, mediante as condições constantes das seguintes cláusulas, 
que ambas as partes aceitam, ratificam e outorgam, por si e seus sucessores. 

 
 

DO OBJETO 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto desta avença consiste contratação 
de serviço de FORNECIMENTO DE BUFFET para coffee break e coquetel, com entrega 
parcelada, para atender as atividades desenvolvidas pela Secretaria Geral da 
Presidência e pela Escola Judicial, conforme as especificações e condições contidas no 
Termo de Referência do Edital (ANEXO I), nas seguintes quantidades estimadas: 
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Serviço de fornecimento de Buffet 

Valor Unitário Valor 
Total 

Especificação/Descrição 
(Especificação Técnica) 

Unidade Qtd 

R$  
COFFEE BREAK – 
TIPO 01 (com a 
composição 
prevista no  Anexo 
A do TR) 

Unidade  

 
  

COFFEE BREAK – 
TIPO 02 (com a 
composição 
prevista no  Anexo 
A do TR) 

Unidade    

COQUETEL – TIPO 
01 (com a 
composição 
prevista no  Anexo 
A do TR) 

Unidade    

COQUETEL – TIPO 
02 (composição no  
Anexo A do TR) 

Unidade    

VALOR TOTALR$    

 
 

Parágrafo Único - A quantidade prevista nesta Cláusula observará os 
limites registrados e será meramente estimativa, não ficando o contratante obrigado a 
consumir todo quantitativo. 

 
DA VIGÊNCIA 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - O presente ajuste terá vigência de 12 (dose) 

meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogação por iguais 
períodos na forma do art. 57, II, da Lei n. 8.666/93. 

 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA, no decorrer da execução do 

contrato, obriga-se a:  
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a) Prestar os serviços pontualmente no horário e entregar os produtos nas 
quantidades, forma, prazo e local estabelecidos no Termo de Referência e conforme as 
orientações constantes do seu Anexo A. 

b) Apresentar, a cada fornecimento, a nota fiscal para efeito de pagamento; 

c) Fornecer os itens de boa qualidade, nas quantidades solicitadas, dentro 
dos padrões estabelecidos, vindo a responder por danos eventuais que comprovadamente vier a 
causar, caso realize o fornecimento com produto de má qualidade, estragado ou fora dos padrões 
de higiene; 

d) Apresentar os produtos em suas devidas embalagens em perfeitas 
condições, substituindo imediatamente, da notificação do fiscal do contrato, todas as unidades 
que não estiverem apropriadas para o consumo humano; 

f) Trocar, às suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o 
ato do recebimento não importará sua aceitação; 

g) Entregar os produtos nas quantidades, locais, dias e horários 
determinados pelo Fiscal do contrato; 

h) Utilizar empregados com conhecimentos básicos dos serviços a serem 
executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

i) Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por 
meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o 
caso; 

 

j) Executar os serviços com pessoas de qualificação profissional adequada, 
utilizando-se de equipamentos e/ou matérias apropriados, orientando e exigindo de seus 
empregados a utilização de equipamentos de higiene pessoal, devidamente uniformizados com a 
identificação da contratada; 

k) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas 
internas do Contratante; 

l) Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do 
contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções; 

m) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier causar ao 
Contratante ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus 
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

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

o) Comprovar, antes da efetivação da contratação: 
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I - Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores 
em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTE/SDH nº. 2, 
de12 de maio de2011;  
  
II – Não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à 
discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a 
previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal 
Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março de 2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e 
das Convenções da OIT nos 29 e 105. 

 
p) Apresentar declaração na forma exigida do Edital em observância ao art. 

3º da Resolução nº. 07 (18/10/2005), com nova redação dada pela Resolução nº. 09 (06/12/2005), 
ambas do Conselho Nacional de Justiça, no tocante à vedação de manutenção, aditamento ou 
prorrogação de contrato de prestação de serviços com empresa que contrate empregados que 
sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro 
grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros ou juízes 
vinculados ao respectivo Tribunal contratante, devendo na ocorrência de quaisquer umas das 
hipóteses descritas, comunicar, de imediato e por escrito, a este Sodalício, respondendo, na forma 
da lei, pela omissão; 

q) Aceitar os acréscimos ou supressões que julgados necessários pelo 
Contratante, nos limites estabelecidos na Lei 8.666/93; 

 

r) Diligenciar para que os serviços do buffet tipo coffee break ou coquetel 
sejam servidos nos horários estabelecidos pela Secretaria Geral da Presidência ou pela Escola 
Judicial, de acordo como que foi solicitado, inclusive  no  que se refere  ao cardápio; 

 

s) Na hipótese de evento realizado em um único dia, a Contratada deverá 
variar o cardápio nos períodos da manhã e tarde, nunca utilizando alimentos sobressalentes; 

 

t) Quando o evento for realizado por mais de um dia consecutivo, nos 
períodos da manhã e tarde, a Contratada providenciará a diversificação do cardápio, sendo-lhe 
vedada a utilização de alimentos do dia anterior bem como os sobressalentes; 

 

u) A Contratada será responsável pelo recolhimento do seu material após o 
evento, ressarcindo os eventuais prejuízos causados ao Contratante; 

 

v) Usar mão de obra capacitada que assegure a execução integral dos 
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serviços nos prazos convencionados com segurança e qualidade; 

 

w) Tratar com urbanidade e respeito a qualquer servidor ou pessoa dentro 
das dependências do Contratante; 

 

x) Indicar, no mínimo, um número de telefone e um endereço eletrônico (e-
mail) pelo qual deseja receber as comunicações do Tribunal, devendo acusar pelo mesmo meio de 
comunicação, o recebimento em até 1 (uma) hora após a transmissão. 

 

Parágrafo Primeiro - Todos os custos com o fornecimento são de 
responsabilidade da CONTRATADA, incluindo a preparação dos coffee breaks ou coquetel, 
acondicionamento, embalagens, descartáveis e transporte. 

 

Parágrafo Segundo - A contratada deve proceder ao recolhimento dos 
resíduos recicláveis descartados, de forma seletiva, de acordo com o programa de coleta seletiva 
do órgão em observância ao Decreto n° 5.940/2006. 

 

Parágrafo Terceiro - No caso da utilização de óleo de cozinha, a contratada 
deverá proceder ao recolhimento do óleo e sua destinação para reciclagem, com total proibição de 
que seja despejado na rede de esgoto do Contratante. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

CLÁUSULA QUARTA - O CONTRATANTE, durante a execução do contrato, 
obriga-se a: 

 
a) Prestar os esclarecimentos e as informações que venha a ser 

solicitados; 
 
b) Manter local disponível para o recebimento dos materiais; 
 
c) Solicitar o serviço de coffee break ou coquetel através das Ordens de 

Fornecimento com antecedência mínima de 3 dias úteis do evento, informando local, dia e 
horário limite para entrega; 

 
d) Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço de fornecimento entregue em 
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desacordo com as especificações descritas no Termo de Referência e com as obrigações 
assumidas pelo fornecedor; 

 
e) Exigir a imediata substituição de produtos e/ou embalagens que 

porventura apresentem defeitos ou não-conformidade com a solicitação do fiscal do 
contrato; 

 
f) Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta 

Contratação; 
 
g) Efetuar o pagamento na forma deste Contrato; 
 
h) Realizar avaliação das amostras de acordo com os critérios objetivos 

fixados no Anexo D do Termo de Referência.  
 
i) Cumprir com as demais obrigações constantes do Edital, Termo de 

Referência e outras previstas neste Contrato. 
 

DA FISCALIZAÇÃO  
 

CLÁUSULA QUINTA – Nos termos do art. 67, caput e § 1°, da Lei n° 
8.666/93, a contratante designará um representante para acompanhar e fiscalizar a entrega 
dos produtos, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a 
execução do objeto e determinando o que for necessário à regularização das falhas ou 
defeitos observados. 

 
Parágrafo Primeiro - As decisões e providências que ultrapassarem a 

competência do representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil 
para adoção das medidas convenientes. 

 
Parágrafo Segundo - O contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, 

os produtos, se em desacordo com as disposições contidas no Termo de Referência e seus 
anexos. 

 
Parágrafo Terceiro - A fiscalização pelo contratante não exclui nem reduz a 

responsabilidade da contratada por quaisquer irregularidades na contratação, nem perante 
terceiros, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios e, na 
ocorrência destes, não implica a co-responsabilidade do contratante ou de seus agentes ou 
preposto. 

Edital que originou a ARP (1138384)         SEI 0005590-65.2021.6.02.8502 / pg. 331



 
 

  
 
 

      PODER JUDICIÁRIO 
     JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 
 

 
 

 

 

  
  

 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 
Avenida da Paz, 2076 – 6º andar – Centro. 
Maceió/AL – CEP: 57020-440 
Telefone: (82) 2121-8181 / 8182 / 8223 
Email: cpl@trt19.jus.br 

Página 74 de 86 

 
Parágrafo Quarto - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao 

objeto do Termo de Referência, deverão ser prontamente atendidas pela contratada, sem 
ônus para a contratante. 

 
Parágrafo Quinto - Caberá a Fiscalização do Contrato ao Secretário Geral 

da Escola Judicial do TRT 19ª Regional, quando o evento for promovido por esta escola, e ao 
titular da Secretaria-Geral da Presidência nos demais eventos. Nos impedimentos e/ou 
afastamentos legais dos fiscais titulares, suas funções serão desempenhadas pelo substituto 
designado pelo Diretor da Secretaria de Administração do Contratante. 

 
Parágrafo Sexto - Aos Fiscais do Contrato competirá administrar a 

execução dos serviços, atestar a respectiva Nota Fiscal para efeito de pagamento, bem como 
providenciar as medidas necessárias à solução de quaisquer contratempos que porventura 
venham a ocorrer.  

 
Parágrafo Sétimo – O acompanhamento dos serviços (do pedido ao pagamento) 

será feito pelo representante da Escola Judicial quando o evento for de responsabilidade da referida 
unidade ou pelo representante da SGP quando for um evento promovido pela Secretaria Geral da 
Presidência 

 
Parágrafo Oitavo - As decisões e providências que ultrapassarem a 

competência da fiscalização deverão ser solicitadas pelos Fiscais do Contrato, em tempo 
oportuno, à Diretoria competente, para a adoção das medidas que julgar convenientes.  

 
Parágrafo Nono - A ação de fiscalização não exonera a Contratada de suas 

responsabilidades contratuais. 
 
Parágrafo Décimo - As informações e os esclarecimentos solicitados pela 

Contratada deverão ser prestados pelos Fiscais de Contrato através dos telefones (82) 2121-
8142 – ESCOLA JUDICIAL e (82) 2121-8320 – SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA/SGP. 

 
Parágrafo Décimo Primeiro - A ação ou a omissão, total ou parcial, por 

parte da fiscalização do Tribunal, não eximirá a Contratada total responsabilidade pela má 
execução da contratação. 

 
Parágrafo Décimo Segundo - O fiscal do contrato terá, sem prejuízo do 

disposto nos parágrafos anteriores e no Termo de Referência, as seguintes atribuições: 
a) solicitar à Administração, a emissão de nota de empenho para efetivar a 

compra do material; 

Edital que originou a ARP (1138384)         SEI 0005590-65.2021.6.02.8502 / pg. 332



 
 

  
 
 

      PODER JUDICIÁRIO 
     JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 
 

 
 

 

 

  
  

 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 
Avenida da Paz, 2076 – 6º andar – Centro. 
Maceió/AL – CEP: 57020-440 
Telefone: (82) 2121-8181 / 8182 / 8223 
Email: cpl@trt19.jus.br 

Página 75 de 86 

 
b) fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir a qualidade 

desejada; 
c) solicitar à Secretaria de Administração a aplicação de penalidades, por 

descumprimento de cláusula contratual; 
 
d) solicitar à contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, 

tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento do contrato; 
 
e) acompanhar e atestar o recebimento do material, indicando as 

ocorrências de indisponibilidade dos bens contratados; 
 
f) fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que 

atendidas às obrigações contratuais; 
 
g) atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para autorizar 

pagamentos. 
 
Parágrafo Décimo Terceiro - Para efeito de aferir a qualidade dos serviços, 

o fiscal apresentará a média obtida com a aplicação da ficha de avaliação do serviço prestado 
ao final de cada evento, conforme Anexo F do Termo de Referência, que será devidamente 
informada no momento do atesto da nota fiscal. 

 
Parágrafo Décimo Quarto - As notas fiscais, cujas avaliações do serviço que, 

em sua maioria, apresentarem notas inferiores a 6,0 (seis), sofrerão penalidades conforme 
previsto no subitem 19.2.2 deste Termo de Referência. 

 
 

DO RECEBIMENTO 
 
CLAÚSULA SEXTA - Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 

8.666/93, o recebimento do objeto desta contratação será realizado da seguinte forma: 
 
a) Provisoriamente, pelo Fiscal do contrato, imediatamente após o 

recebimento e conferencia dos produtos devidamente acompanhados da Ordem de Serviço 
correspondente; 

 
b) Definitivamente, pelo Gestor do contrato, em até 2 (dois) dias 

contados do recebimento provisório, após verificação da qualidade e da conformidade com 
as especificações estabelecidas no Termo de Referência. 
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Parágrafo Único - O recebimento não exclui a responsabilidade da 

Contratada pela qualidade dos produtos fornecidos. 
 
 

DO PRAZO, ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTO E LOCAIS DE ENTREGA 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – Os serviços serão prestados para atender às 

demandas dos eventos de capacitação da Escola Judicial e das solenidades sob 
responsabilidade da Secretaria Geral da Presidência, de forma parcelada, mediante ordem de 
serviços (modelo Anexo, na qual estarão especificados o evento, o local e o horário de cada 
evento, bem como as quantidades que deverão ser servidas, de  acordo com as 
especificações do Termo de Referência, das condições estipuladas em sua proposta comercial 
e do contrato, no prazo de no máximo 3 (três) dias úteis, contados do recebimento das 
Ordens de Serviço/Fornecimento. 

 
Parágrafo Primeiro - Os produtos deverão ser entregues acondicionados 

em embalagens que permitam o seu perfeito estado de conservação, nas quantidades, dias e 
horários determinados pelo Fiscal do Contrato. 

 
Parágrafo Segundo – A Contratada deverá disponibilizar o fornecimento 

em até 1 hora antes do horário previsto para o início do coffee break/coquetel. 
 
Parágrafo Terceiro – Os serviços do buffet da Contratada deverão ser 

entregues nas dependências do Contratante ou em local diverso, quando o evento ocorrer 
em localidade diversa. No caso de eventos a serem realizados nas dependências do 
Contratante, segue abaixo dois endereços. Vale ressaltar que a Contratada deverá observar o 
local da entrega informado na Ordem de Serviço. 

 

 

 

ÓRGÃO/UASG-080022 Endereço 

 
 

TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 19ª 

REGIÃO 
CPPJ: 

37.734.318/0001-80 

 
a) Rua Desembargador Artur Jucá, 179, Centro, Maceió - AL, na 
Secretaria da Escola Judicial do TRT-19ª Região, fone: (82)2121-
8142, quando se tratar de cursos regulares oferecidos pela 
Escola Judicial. 
 
b) Avenida da Paz, 2076, Centro Maceió - AL na Secretaria-
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Geral da Presidência do TRT19ª Região, fone: (82)2121-8227, 
quando se tratar de eventos organizados pela Secretaria Geral 
da Presidência. 
 

 
 

DO VALOR DO CONTRATO E DO PAGAMENTO 
 

CLÁUSULA OITAVA - O valor estimado da presente contratação será de 
R$______________. 

 

CLÁUSULA NONA – O pagamento deverá ser efetuado até o quinto dia 
útil após a data consignada no termo de recebimento definitivo, através de crédito em conta 
corrente e mediante apresentação dos seguintes documentos: 

 

a) Nota fiscal/fatura contendo a descrição dos produtos, quantidade, 
preços unitários e totais, conforme proposta apresentada; 

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais 
e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

c) CRF – Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa 
Econômica Federal; 

 
d) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
 
e) Certidão de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal. 

 
Parágrafo Primeiro - A apresentação de Nota Fiscal com incorreções ou 

desacompanhada da documentação requerida no subitem anterior, implicará na sua 
devolução à empresa Contratada para regularização, devendo o prazo de pagamento ser 
contado a partir da data de sua reapresentação.  

 

Parágrafo Segundo - O CONTRATANTE reterá, na fonte, sobre os 
pagamentos efetuados os tributos e contribuições de que trata a Instrução Normativa SRF n.º 
1.234, de 11 de Janeiro de 2012 ou outra norma vigente à época da ocorrência do pagamento. 

 

Parágrafo Terceiro - Não haverá retenção acima caso a Contratada seja 
optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos 
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pela Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 
123/2006, mediante comprovação da opção ou encontre-se em uma das situações elencadas no 
artigo 3º da IN SRF nº 1.234/2012 e suas alterações posteriores. 

 
Parágrafo Quarto - O Contratante se reserva no direito de recusar a 

efetivação do pagamento se, no ato da atestação do produto fornecido, este estiver em 
desacordo com as especificações técnicas exigidas no Edital e seus anexos. 

 
Parágrafo Quinto – O contratante poderá deduzir do montante a pagar 

os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos 
termos do Pregão. 

 
Parágrafo Sexto - Considera-se para efeito de pagamento o dia da 

entrega da O.B. na unidade bancária. 
 
Parágrafo Sétimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde 

que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado 
que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data de 
pagamento prevista para o pagamento e o efetivo adimplemento da parcela, será aquela 
resultante da aplicação da seguinte fórmula: 
 

EM=IxNxVP 
Onde: 
 
EM = Encargos moratórios; 
N  = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado: 
 

I=TX  I = (6/100)  I = 0,00016438 
  365                       365 
TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

Parágrafo Oitavo - A compensação financeira prevista no parágrafo 
anterior será incluída na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência, se for ocaso. 

 

Parágrafo Nono – O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer 
momento, a comprovação do cumprimento das obrigações editalícias. 
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Parágrafo Décimo - Estão incluídos no preço unitário todos os tributos e 
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como 
despesas com transporte, as quais correrão por conta da Contratada.  

 

DO REAJUSTE 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – Os preços dos serviços objeto deste contrato, 
desde que observado o interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data limite para 
apresentação da proposta de preços pela licitante ou, nos reajustes subsequentes ao 
primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser 
reajustados utilizando-se a variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, 
apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – IBGE.  

 
Parágrafo Primeiro - Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação 

da CONTRATADA. 
 
Parágrafo Segundo - Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente 

o reajuste e prorrogue o contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito. 
 
Parágrafo Terceiro - Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste 

se o pedido for formulado depois de extinto o contrato. 
 
Parágrafo Quarto - O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a 

partir da data de aquisição do direito da CONTRATADA, nos termos do caput.  
 
Parágrafo Quinto – O Contratante deve assegurar-se de que os preços 

contratados são compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a 
continuidade da contratação mais vantajosa. 

 
DA SUBCONTRATAÇÃO 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A CONTRATADA poderá subcontratar até 
30% (trinta por cento) do valor licitado para as microempresas e empresa de pequeno porte. 

 
Parágrafo Primeiro – A regularidade fiscal da(s) microempresa(s) e 

empresa(s) de pequeno porte subcontratada(s) deverá ser mantida ao longo da vigência 
contratual, sob pena de rescisão. 
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Parágrafo Segundo – A empresa contratada compromete-se 
alternativamente: 

 
a) a substituir a subcontratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na 

hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até 
a sua execução total, notificando o órgão ou a entidade contratante, sob pena de rescisão, sem 
prejuízo das sanções cabíveis; 

 
b) a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará 

responsável pela execução da parcela originalmente subcontratada. 
 
Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA é responsável pela padronização, 

compatibilidade, qualidade e pelo gerenciamento centralizado da subcontratação. 
 

DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- As despesas decorrentes da execução 

deste contrato correrão à conta dos recursos orçamentários consignados a este Regional 
constantes no programa de Trabalho ____________ – PTRes ______ – Natureza da Despesa 
______________ e Nota de Empenho _______. 

 

DAS PENALIDADES 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– Nos termos do art. 7º da Lei nº. 

10.520/02, ficará impedida de licitar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e 
será descredenciada no SICAF ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se 
refere o inciso XIV do art. 4º da mesma Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das 
multas previstas no Edital e das demais cominações legais, a licitante que: 

 
I -não assinar a Ata, quando convocada dentro do prazo de validade da 

sua proposta; 
II -deixar de apresentar documentação exigida, apresentar 

documentação falsa ou ensejar o retardamento da execução do certame; 
 
III - não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

ficando caracterizada fraude na execução do contrato quando a contratada: 
 a) elevar arbitrariamente os preços;  
b) fornecer alimento deteriorado;  
c) entregar um alimento por outro que não foi previamente autorizado 
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pela Fiscalização;  
d) alterar substância, qualidade ou quantidade do alimento fornecido;  
e) tornar, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a execução da 

contratação; 
 
IV -comportar-se de modo inidôneo, que fica caracterizado quando:  
a) constatada má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do 

CONTRATANTE;  
b) atuação com interesses escusos;  
c) reincidência em faltas que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE;  
d) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios 

dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;  
e) praticar atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação ou a 

execução da contratação;  
f) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, 

quaisquer informações de que seus empregados tenham tido conhecimento em 
razão da execução da contratação, sem consentimento prévio do CONTRATANTE; 

 
V -  fizer declaração falsa; 
 
VI -cometer fraude fiscal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Além da penalidade prevista na Cláusula 

anterior, Contratada ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às 
seguintes sanções: 

a) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

b) multa conforme graus e condutas dispostos nas tabelas 1 e 2 abaixo e 
demais especificações a seguir, limitadas a 10% do valor total estimado da contratação: 

                                                                     TABELA 1 

 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,20% do valor total da Nota de Empenho 

2 0,50% do valor total da Nota de Empenho  

3 1% do valor total da Nota de Empenho 

4 1,5 % do valor total da Nota de Empenho 

5 2% do valor total da Nota de Empenho 

6 10% do valor total da Nota de Empenho 
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                                                                                TABELA 2 

 

 

ITEM DESCRIÇÃO G
R
A
U 

INCIDÊNCIA 

 

1 

Permitir situação que crie a 
possibilidade de causar ou que 
cause dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais 

 

 

6 

 

Por ocorrência sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão da 
Contratação 

2 Destruir ou danificar bens materiais 
ou documentos por culpa ou dolo 
de seus agentes 

 

3 

Por ocorrência  

 

3 

Transferir a outrem, no todo ou em 
parte, o objeto da contratação, 
salvo mediante prévia e expressa 
autorização deste Tribunal 

 

6 

Por ocorrência, sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão da 
contratação 

 

4 

Transferir sua responsabilidade 
para outras entidades, sejam 
fabricantes, técnicos etc. 

 

   
3 

Por ocorrência, sem prejuízo da  
possibilidade de rescisão da 
contratação 

 

5 

Suspender ou interromper, total 
ou parcialmente, salvo motivo de 
força maior ou caso fortuito, os 
serviços contratuais 

 

4 

Por dia, observado o limite 
máximo de incidência, sem 
prejuízo da possibilidade de 
rescisão da contratação 

Para os itens a seguir, DEIXAR DE: 

 

6 

Cumprir os prazos para o 
fornecimento do serviço, conforme 
estabelecido neste Termo de 
Referência sem motivo justificado. 

 

1 

Por ocorrência, sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão da 
contratação 

 

7 

Retirar o alimento recusado no 
momento da entrega do alimento 
correto. 

 

1 

Por ocorrência 

 

 

8 

Apresentar a nota fiscal para 
atesto do fiscal da contratação até 
o 5º dia do mês subsequente ao da 
prestação do serviço. 

 

1 

Por ocorrência 

 

 Entregar os alimentos no  Por ocorrência 
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c) A multa, no caso de rescisão por ato unilateral da Administração e 
motivado por culpa da CONTRATADA, será de 10% (dez por cento) sobre o valor total 
estimado da Contratação, não cumulativa com as multas presentes na Tabela 2. Tal multa 
não exime a contratada pelas reparações dos prejuízos e das demais sanções cabíveis; 

d) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou 
entidade Contratante, pelo prazo de até dois anos; 

e) impedimento de licitar e contratar com a União com o conseqüente 
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos 
causados. 

Parágrafo Primeiro - O valor da multa aplicada, após regular processo 
administrativo, será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo 
contratante, ou ainda cobrada diretamente da contratada, amigável ou judicialmente. 

Parágrafo Segundo - Se os valores do pagamento forem insuficientes 
para a quitação das eventuais multas, fica a Contratada obrigada a recolher a importância 
devida no prazo de até 10 (dez) dias, contados da comunicação oficial, sob pena de ser 

9 quantitativo calculado por pessoa 2  

 

10 

Atender às especificações e 
detalhamento do cardápio 
contidos no Anexo A deste TR. 

 

3 

Por ocorrência, sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão da 
contratação 

 

11 

Manter a documentação de 
habilitação atualizada. 

 

6 

Por ocorrência, sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão da 
contratação 

 

12 

Atender ao pedido da Ordem de 
Serviço 

 

5 

Por ocorrência, sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão da 
contratação 

13 Cumprir qualquer obrigação não 
prevista nesta tabela ou reincidir 
em atos penalizados com 
advertência 

 

3 

Por ocorrência 

14 Obter na média das avaliações do 
serviço prestado a cada O.S, nota 
inferiores a 6,0 (seis) 

 
2 

Por ocorrência 
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incluído o valor na Dívida Ativa da União. 

Parágrafo Terceiro - A aplicação de multa não impede, a critério da 
Administração, a aplicação das demais sanções de advertência, de 
impedimento/suspensão do direito de licitar e de inidoneidade, bem como a rescisão da 
contratação. 

Parágrafo Quarto - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e 
IV da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 

 
a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, 

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
 
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
 
c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a 

Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 
 
Parágrafo Quinto - A aplicação de qualquer das penalidades previstas 

realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à 
Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº. 8.666, de 1993, e 
subsidiariamente a Lei nº. 9.784, de 1999. 

 
Parágrafo Sexto - A autoridade competente, na aplicação das sanções, 

levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem 
como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

 
Parágrafo Sétimo - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no 

SICAF. 
 
Parágrafo Oitavo - As multas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 

10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação enviada pelo 
contratante. 

 
Parágrafo Nono - O valor das multas poderá ser descontado da nota 

fiscal, ficando estabelecido que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a 
diferença será cobrada na forma da lei. 

 
DA RESCISÃO 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - O CONTRATANTE poderá rescindir o 
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contrato, de pleno direito, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos 
de infração de qualquer de suas cláusulas ou da legislação a qual está subordinado, 
respondendo a parte infratora pelos prejuízos que causar à outra. 

 
DA ALTERAÇÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - O contrato poderá ser alterado nas hipóteses 

previstas no art. 65 da Lei n. 8.666/93. 
 
Parágrafo Único - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas 

condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% 
(vinte e cinco por cento) do valor total do contrato. 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O presente ajuste vincula-se ao 

instrumento convocatório pertinente em todos os seus termos e à proposta do contratante, 
sendo os casos omissos resolvidos de acordo com a legislação aplicável à espécie. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - A CONTRATADA fica obrigada a manter, 

durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas para a contratação. 

 
DA PUBLICAÇÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - Em cumprimento ao disposto no art. 61, § 

Único, da Lei n. 8.666/93, incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato 
deste ajuste e de seus eventuais termos aditivos no Diário Oficial da União. 

 
DO FORO 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - É competente o foro do Juízo Federal da Seção 

Judiciária de Alagoas, para dirimir quaisquer litígios oriundos do presente contrato. 
 
 
E, para firmeza, como prova de assim haverem entre si ajustado e 

contratado, assinam o presente, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza 
seus legais e jurídicos efeitos. 

 
 

Edital que originou a ARP (1138384)         SEI 0005590-65.2021.6.02.8502 / pg. 343



 
 

  
 
 

      PODER JUDICIÁRIO 
     JUSTIÇA DO TRABALHO 

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19ª REGIÃO 
 

 
 

 

 

  
  

 

COORDENADORIA DE LICITAÇÕES 
Avenida da Paz, 2076 – 6º andar – Centro. 
Maceió/AL – CEP: 57020-440 
Telefone: (82) 2121-8181 / 8182 / 8223 
Email: cpl@trt19.jus.br 

Página 86 de 86 

 
Maceió, _____ de __________ de______. 

 
 

CONTRATANTE 
 

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

DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2022.
Em atenção ao Despacho COMAP (1135814), indicamos o

Coofee Break - tipo 1, equivalente aos lanches para as sessões
ordinárias, e o coquetel - tipo 1, equivalente aos lanche(s) quente(s),
visto que atendem as necessidades de alimentação dos membros no
período eleitoral.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MARIA CAROLINA PORTELLA MARTINS,
Assessor(a) Especial, em 30/08/2022, às 19:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS,
Assessor(a) Administrativa da Presidência, em 30/08/2022, às 19:32, conforme art.
1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1138386 e o código CRC DC85A631.

0005590-65.2021.6.02.8502 1138386v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2022.
Em complemento ao Despacho AEP 1138386, solicitamos

a adesão à Ata de Registro de Preços nº 07/2022 (1133197), tendo
em vista que atende ao Termo de Referência elaborado
pelas gestoras do Contrato.

À COMAP para prosseguimento do feito.

Documento assinado eletronicamente por KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS,
Assessor(a) Administrativa da Presidência, em 30/08/2022, 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
1138406 e o código CRC 497FC9FD.

0005590-65.2021.6.02.8502 1138406v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de agosto de 2022.
 
 
À SEIC, para continuidade do feito, tendo em vista

as informações da gestão contratual contidas nos Despachos
AEP 1138386 e 1138406.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 30/08/2022, 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
1138409 e o código CRC F0074066.

0005590-65.2021.6.02.8502 1138409v1
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E-mail - 1138657

Data de Envio: 
  31/08/2022 11:58:46

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

Para:
    maria.jose.lima@hotmail.com

Assunto: 
  Fornecimento em Adesão

Mensagem: 
  Bom dia, prezados

Tendo em vista que vossa senhoria conta como adjudicado na Ata de Registro de Preços nº 07/2022, junto
ao TRT da 19ª Região, indago sobre interesse dessa empresa em fornecer lanches (coffee break e
coquetel) nas sessões e eventos deste Regional, no período entre setembro e dezembro deste ano. Caso
vossas senhorias concordem, iniciaremos as tratativas junto ao TRT para adesão à ATA.

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1115544.html
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE NEPOTISMO, NOS TERMOS DO 

ARTIGO 2º, V DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA 

RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016. 

 

 

 

 

MARIA JOSÉ LIMA SELF-SERVICE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 

02.967.041/0001-87, situada na Rua L, Quadra 10, nº 25, Conj. José da Silva Peixoto, Jacintinho, 

Maceió-AL, representada por sua sócia, MARIA JOSÉ LIMA, CPF nº 088.418.614-87 , carteira 

de identidade nº 160.399 , expedida por SSP/AL, brasileira, casada, com domicílio na Av. Engº 

Paulo Brandão Nogueira, nº80, B.04, Ap.101, Jatiúca, Maceió/AL, 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. 

 

Maceió, de 31 de agosto de 2022. 

 

 

Maria José Lima 
Sócia – MARIA JOSÉ LIMA SELF SERVICE ME 

Esse documento foi assinado por MARIA JOSE LIMA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse

https://www.ccnsigner.com.br/validate/NPAGM-52JXT-RY9WL-ZXU85

Assinado digitalmente por:
MARIA JOSE LIMA
CPF: 088.418.614-87
Certificado emitido por AC SOLUTI Multipla v5
Data: 31/08/2022 12:11:59 -03:00
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MANIFESTO DE

ASSINATURAS

Código de validação: NPAGM-52JXT-RY9WL-ZXU85

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso

horário de Brasília):

MARIA JOSE LIMA (CPF 088.418.614-87) em 31/08/2022 12:11 - Assinado com

certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://www.ccnsigner.com.br/validate/NPAGM-52JXT-RY9WL-ZXU85

.

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe

o código de validação:

https://www.ccnsigner.com.br/validate

.
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De: Maria José Lima <maria.jose.lima@hotmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 31/08/2022 12:21 PM
Assunto: [seic] RES: Fornecimento em Adesão

Boa tarde André,

Temos interesse sim.

Aproveitamos a oportunidade, para encaminhar uma DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA PRÁTICA DE
NEPOTISMO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2º, V DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 07/2005, COM REDAÇÃO DADA PELA
RESOLUÇÃO CNJ Nº 229/2016, em compromisso com o princípio da legalidade, inerente à vossa
instituição.

Cordialmente,

Maria José Lima.

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES [mailto:seic@tre-al.jus.br]
Enviada em: quarta-feira, 31 de agosto de 2022 11:59
Para: maria.jose.lima@hotmail.com
Assunto: Fornecimento em Adesão

Bom dia, prezados

Tendo em vista que vossa senhoria conta como adjudicado na Ata de Registro de Preços nº
07/2022, junto ao TRT da 19ª Região, indago sobre interesse dessa empresa em fornecer
lanches (coffee break e coquetel)  nas sessões e eventos deste Regional, no período entre
setembro e dezembro deste ano. Caso vossas senhorias concordem, iniciaremos as tratativas
junto ao TRT para adesão à ATA.

Atenciosamente,

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

Anexados:

Arquivo: ATT00002.txt (Mostrar conteúdo da
mensagem)

Tamanho:
1k

Tipo de Conteúdo:
text/plain

Arquivo: DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA
PRÁTICA DE NEPOTISMO-VersaoImpressao.pdf

Tamanho:
441k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2022.
À SLC,
 
Em cumprimento ao determinado por Vossa

Senhoria, Despacho AEP - 1138406, juntamos os seguintes
documentos: a) E-mail concordando com a adesão 1138725; b)
Declaração de Nepotismo 1138723; c) Declaração SICAF
1138379; d) Declaração SIAFI 1138380; e) Declaração
TCU 1138380 e f) Edital de Adesão ARP 1138384. A Ata de
Registro de Preços já estava constava no expediente 1138384.

 
Encaminho os presentes autos para análise de

eventual elaboração ou adequação de minuta contratual.

 
Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 31/08/2022, às 12:54, 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
1138736 e o código CRC 395A2172.

0005590-65.2021.6.02.8502 1138736v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2022.
Senhora Chefe,
 
Em complemento ao despacho anterior 1138736,

informo os quantitativos de cada item:
 

item Ocasião Quantidade
1 - Lanche quente =
coquetel 1º e 2º Turno (para 30 pessoas) 60 unidades

2 - Lanche sessão =
coffe break

Sessões de pleno:12 de agosto, 15 setembro, 15 de outubro, 15
de novembro e 15 de dezembro (para 30 pessoas) 1800 unidades

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 31/08/2022, às 13:40, 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
1138814 e o código CRC 8754FE7A.

0005590-65.2021.6.02.8502 1138814v1
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CONTRATO Nº XX/2022 
SEI nº 0005590-65.2021.6.02.8000 

 
MINUTA 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
FORNECIMENTO DE BUFFET PARA COFFEE BREAK E 
COQUETEL QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, EM NOME DA 
UNIÃO,  E A MARIA JOSÉ LIMA SELF SERVICE. 

 
  

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL, Órgão do Poder Judiciário, em 
nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, bairro Farol, CEP 57051-090, 
Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão 
Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, 
inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade e, de outro lado, 
a empresa MARIA JOSÉ LIMA SELF SERVICE, inscrita no CNPJ sob o n° 02967.041/0001-87, situada 
na Rua  l, Quadra 10, nº 25, Conjunto José da Silva Peixoto, CEP 57041-120, Jacintinho, 
Maceió/AL, telefone ( 82) 3328-3911, e-mail maria.jose.lima@hotmail.com, doravante designada 
CONTRATADA,  neste ato representada por Maria José Lima, brasileira, solteira, empresária, 
Portadora do Documento de Identidade  nº 160.399 SSP/AL,  inscrita no CPF nº 088.418.614-87, 
 resolvem firmar o presente negócio jurídico, com fundamento na Lei n. 8.666/93, combinada com as 
demais normas de direito aplicáveis à espécie, e no que consta do PROAD TRT19 N. 935/2022, que deu 
origem ao certame realizado sob a forma de Pregão Eletrônico nº 07/2022 do TRE 19, em adesão à 
Ata de Registro de Preços nº 07/2022, pactuando este contrato de serviço de fornecimento de 
buffet, mediante as condições constantes das  seguintes cláusulas, que ambas as partes aceitam, 
ratificam e outorgam, por si e seus sucessores. 

DO OBJETO 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto desta avença consiste contratação de serviço de FORNECIMENTO DE 
BUFFET para coffee break e coquetel, com entrega parcelada, para atender aos servidores, membros 
e outros possíveis participantes das sessões e eventos deste Regional, compatíveis com os 
objetivos institucionais do Tribunal , conforme as especificações e condições contidas no Termo de 
Referência do Edital (ANEXO I), nas seguintes quantidades estimadas: 

 

 

Serviço de fornecimento de Buffet 
Especificação/Descrição 
(Especificação Técnica) 

Unidade Qtd Valor Unitário Valor 

Total 

R$ 
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COFFEE BREAK – 
TIPO 01 (com a 
composição 
prevista no Anexo 

A do TR) 

Unidad
e 

1800 R$ 34,50 R$ 62.100,00 

COQUETEL – TIPO 
01 (com a 
composição 
prevista no Anexo 

A do TR) 

Unidad
e 

60 * R$ 51,00 R$ 3.060,00 

VALOR TOTAL R$ 65.160,00 
 

* Serão 30 Coquetéis Tipo 1 para o Primeiro Turno das Eleições e 30 Coquetéis Tipo 1 para o 
Segundo Turno das Eleições, se houver. 

 

Parágrafo Único - A quantidade prevista nesta Cláusula observará os limites registrados e 
será meramente estimativa, não ficando o contratante obrigado a consumir todo quantitativo. 

 

DA VIGÊNCIA 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente ajuste terá vigência de 12 (dose) meses, contados a partir 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogação por iguais períodos na forma do art. 57, II, da 
Lei n. 8.666/93. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA, no decorrer da execução do contrato, obriga-se a: 

  

a) Prestar os serviços pontualmente no horário e entregar os produtos nas quantidades, forma, 
prazo e estabelecidos no Termo de Referência, na sede do TRE/AL e conforme as orientações 
constantes do seu Anexo A. 

b) Apresentar, a cada fornecimento, a nota fiscal para efeito de pagamento; 

c) Fornecer os itens de boa qualidade, nas quantidades solicitadas, dentro dos padrões 
estabelecidos, vindo a responder por danos eventuais que comprovadamente vier a causar, caso realize 
o fornecimento com produto de má qualidade, estragado ou fora dos padrões de higiene; 

d) Apresentar os produtos em suas devidas embalagens em perfeitas condições, substituindo 
imediatamente, da notificação do fiscal do contrato, todas as unidades que não estiverem apropriadas 
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para o consumo humano; 

f) Trocar, às suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento 
não importará sua aceitação; 

g) Entregar os produtos nas quantidades, locais, dias e horários determinados pelo fiscal do 
contrato; 

h) Utilizar empregados com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 

i) Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, 
além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso; 

j) Executar os serviços com pessoas de qualificação profissional adequada, utilizando-se de 
equipamentos e/ou matérias apropriados, orientando e exigindo de seus empregados a utilização 
de equipamentos de higiene pessoal, devidamente uniformizados com a identificação da contratada; 

k) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas do 
Contratante; 

l) Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verifiquem vícios, defeitos ou incorreções; 

m) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier causar ao Contratante ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

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

o) Comprovar, antes da efetivação da contratação: 
 

I - Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em 
condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTE/SDH nº. 2, de12 de 
maio de2011; 

 

II – Não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à 
discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a 
previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal 
Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março de 2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das 
Convenções da OIT nos 29 e 105. 

 

p) Apresentar declaração na forma exigida do Edital em observância ao art. 3º da Resolução nº. 07 
(18/10/2005), com nova redação dada pela Resolução nº. 09 (06/12/2005), ambas do Conselho 
Nacional de Justiça, no tocante à vedação de manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de 
prestação de serviços com empresa que contrate empregados que sejam cônjuges, companheiros ou 
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos 
de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, 
devendo na ocorrência de quaisquer umas das hipóteses descritas, comunicar, de imediato e por 

Minuta de Contrato (adesão) (1139086)         SEI 0005590-65.2021.6.02.8502 / pg. 356



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
SEI  nº 0005590-65.2021.6.02.8000 
Contrato nº XX/2022  

escrito, a este Sodalício, respondendo, na forma da lei, pela omissão; 

q) Aceitar os acréscimos ou supressões que julgados necessários pelo Contratante, nos limites 
estabelecidos na Lei 8.666/93; 

 

r) Diligenciar para que os serviços do buffet tipo coffee break ou coquetel sejam servidos nos 
horários estabelecidos pela  Gestor do Contrato, de acordo como que foi solicitado, inclusive no que 
se refere ao cardápio; 

 

s) Na hipótese de evento realizado em um único dia, a Contratada deverá variar o cardápio nos 
períodos da manhã e tarde, nunca utilizando alimentos sobressalentes; 

 

t) Quando o evento for realizado por mais de um dia consecutivo, nos períodos da manhã e 
tarde, a Contratada providenciará a diversificação do cardápio, sendo-lhe vedada a utilização de 
alimentos do dia anterior bem como os sobressalentes; 

 

u) A Contratada será responsável pelo recolhimento do seu material após o evento, ressarcindo 
os eventuais prejuízos causados ao Contratante; 

 

v) Usar mão de obra capacitada que assegure a execução integral dos serviços nos prazos 
convencionados com segurança e qualidade; 

 

w) Tratar com urbanidade e respeito a qualquer servidor ou pessoa dentro das dependências do 
Contratante; 

 

x) Indicar, no mínimo, um número de telefone e um endereço eletrônico (e- mail) pelo qual deseja 
receber as comunicações do Tribunal, devendo acusar pelo mesmo meio de comunicação, o 
recebimento em até 1 (uma) hora após a transmissão. 

 

Parágrafo Primeiro - Todos os custos com o fornecimento são de responsabilidade da 
CONTRATADA, incluindo a preparação dos coffee breaks ou coquetel, acondicionamento, embalagens, 
descartáveis e transporte. 

 

Parágrafo Segundo - A contratada deve proceder ao recolhimento dos resíduos recicláveis 
descartados, de forma seletiva, de acordo com o programa de coleta seletiva do órgão em observância 
ao Decreto n° 5.940/2006. 

 

Parágrafo Terceiro - No caso da utilização de óleo de cozinha, a contratada deverá proceder ao 
recolhimento do óleo e sua destinação para reciclagem, com total proibição de que seja despejado na 
rede de esgoto do Contratante. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
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CLÁUSULA QUARTA - O CONTRATANTE, durante a execução do contrato, obriga-se a: 

 

a) Prestar os esclarecimentos e as informações que venha a ser solicitados; 
 

b) Manter local disponível para o recebimento dos materiais; 
 

c) Solicitar o serviço de coffee break ou coquetel através das Ordens de Fornecimento com 
antecedência mínima de 3 dias úteis do evento, informando local, dia e horário limite para entrega; 

 

d) Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço de fornecimento entregue em desacordo com as 
especificações descritas no Termo de Referência e com as obrigações assumidas pelo fornecedor; 

 

e) Exigir a imediata substituição de produtos e/ou embalagens que porventura 
apresentem defeitos ou não-conformidade com a solicitação do fiscal do contrato; 

 

f) Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta Contratação; 
 

g) Efetuar o pagamento na forma deste Contrato; 
 

h) Realizar avaliação das amostras de acordo com os critérios objetivos fixados no Anexo D do 
Termo de Referência. 

 

i) Cumprir com as demais obrigações constantes do Edital, Termo de Referência e outras 
previstas neste Contrato. 

 

DA FISCALIZAÇÃO 

 

CLÁUSULA QUINTA – Nos termos do art. 67, caput e § 1°, da Lei n° 8.666/93, a contratante 
designará um representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto e determinando o 
que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados. 

Parágrafo Primeiro - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas 
convenientes. 

Parágrafo Segundo - O contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os produtos, se em 
desacordo com as disposições contidas no Termo de Referência e seus anexos. 

Parágrafo Terceiro - A fiscalização pelo contratante não exclui nem reduz a responsabilidade da 
contratada por quaisquer irregularidades na contratação, nem perante terceiros, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios e, na ocorrência destes, não implica a 
co-responsabilidade do contratante ou de seus agentes ou preposto. 
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Parágrafo Quarto - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Termo de 
Referência, deverão ser prontamente atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante. 

Parágrafo Quinto - Caberá a Fiscalização do Contrato ao servidor designado para este fim. Nos 
impedimentos e/ou afastamentos legais dos fiscais titulares, suas funções serão desempenhadas pelo 
substituto designado. 

Parágrafo Sexto - Aos Fiscais do Contrato competirá administrar a execução dos serviços, 
atestar a respectiva Nota Fiscal para efeito de pagamento, bem como providenciar as medidas 
necessárias à solução de quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer. 

Parágrafo Sétimo – O acompanhamento dos serviços (do pedido ao pagamento) será feito pelo 
servidor designado. 

Parágrafo Oitavo - As decisões e providências que ultrapassarem a competência da 
fiscalização deverão ser solicitadas pelos Fiscais do Contrato, em tempo oportuno, à unidade 
competente, para a adoção das medidas que julgar convenientes. 

Parágrafo Nono - A ação de fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades 
contratuais. 

Parágrafo Dez - As informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada deverão ser 
prestados pelos Fiscais de Contrato através dos telefones (82) 2122- 7775. 

Parágrafo Onze  - A ação ou a omissão, total ou parcial, por parte da fiscalização do Tribunal, 
não eximirá a Contratada total responsabilidade pela má execução da contratação. 

Parágrafo Doze - O fiscal do contrato terá, sem prejuízo do disposto nos parágrafos anteriores 
e no Termo de Referência, as seguintes atribuições: 

 

a) Solicitar à Administração , a emissão de nota de empenho para efetivar a compra do 
material; 

b)  Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir a qualidade desejada; 

c) Solicitar à Secretária de Administração a aplicação de penalidades, por descumprimento 
de cláusula contratual; 

d) Solicitar à contratada e seus prepostos, ou  obter da Administração, tempestivamente, 
todas as providências necessárias ao bom andamento do contrato; 

e) Acompanhar e atestar o recebimento do material, indicando as ocorrências de 
indisponibilidade dos bens contratados; 

f) Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às 
obrigações contratuais; 

g) Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para autorizar pagamentos. 

Parágrafo Treze - Para efeito de aferir a qualidade dos serviços, o fiscal apresentará a média obtida 
com a aplicação da ficha de avaliação do serviço prestado ao final de cada evento, conforme Anexo F 
do Termo de Referência, que será devidamente informada no momento do atesto da nota fiscal. 
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Parágrafo Catorze - As notas fiscais, cujas avaliações do serviço que, em sua maioria, 
apresentarem notas inferiores a 6,0 (seis), sofrerão penalidades conforme previsto no subitem 
19.2.2 deste Termo de Referência. 

DO RECEBIMENTO 

 

CLAÚSULA SEXTA - Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento 
do objeto desta contratação será realizado da seguinte forma: 

a) Provisoriamente, pelo Fiscal do contrato, imediatamente após o recebimento e 
conferencia dos produtos devidamente acompanhados da Ordem de Serviço correspondente; 

b) Definitivamente, pelo Gestor do contrato, em até 2 (dois) dias contados do recebimento 
provisório, após verificação da qualidade e da conformidade com as especificações estabelecidas no 
Termo de Referência.  

Parágrafo Único - O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela 
qualidade dos produtos fornecidos. 

DO PRAZO, ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTO E LOCAIS DE ENTREGA 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – Os serviços serão prestados para atender às demandas dos eventos, de 
forma parcelada, mediante ordem de serviços (modelo Anexo, na qual estarão especificados o evento, 
o local e o horário de cada evento, bem como as quantidades que deverão ser servidas, de acordo 
com as especificações do Termo de Referência, das condições estipuladas em sua proposta comercial e 
do contrato, no prazo de no máximo 3 (três) dias úteis, contados do recebimento das Ordens de 
Serviço/Fornecimento. 

Parágrafo Primeiro - Os produtos deverão ser entregues acondicionados em embalagens que 
permitam o seu perfeito estado de conservação, nas quantidades, dias e horários determinados pelo 
Fiscal do Contrato. 

Parágrafo Segundo – A Contratada deverá disponibilizar o fornecimento em até 1 hora antes do 
horário previsto para o início do coffee break/coquetel. 

Parágrafo Terceiro – Os serviços do buffet da Contratada deverão ser entregues nas 
dependências do Contratante ou em local diverso, quando o evento ocorrer em localidade diversa. 
No caso de eventos a serem realizados nas dependências do Contratante, segue abaixo dois 
endereços. Vale ressaltar que a Contratada deverá observar o local da entrega informado na Ordem 
de Serviço. 

 

ÓRGÃO/UASG-070011 Endereço 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  
CNPJ: 

06.015.041/0001-38 

a) Avenida Aristeu de Andrade, nº 

377, bairro Farol, CEP 57051-090, 

Maceió/AL  
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DO VALOR DO CONTRATO E DO PAGAMENTO 

 

CLÁUSULA OITAVA - O valor estimado da presente contratação será de R$ 65.160,00 
(sessenta e cinco mil, cento e sessenta reais). 

CLÁUSULA NONA – O pagamento deverá ser efetuado até o quinto dia útil após a data 
consignada no termo de recebimento definitivo, através de crédito em conta corrente e 
mediante apresentação dos seguintes documentos: 

a) Nota fiscal/fatura contendo a descrição dos produtos, quantidade, preços unitários e 
totais, conforme proposta apresentada; 

b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

c) CRF – Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

d) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

e) Certidão de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal. 
 

Parágrafo Primeiro - A apresentação de Nota Fiscal com incorreções ou desacompanhada da 
documentação requerida no subitem anterior, implicará na sua devolução à empresa Contratada 
para regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua 
reapresentação. 

Parágrafo Segundo - O CONTRATANTE reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados os 
tributos e contribuições de que trata a Instrução Normativa SRF n.º 1.234, de 11 de Janeiro de 
2012 ou outra norma vigente à época da ocorrência do pagamento. 

Parágrafo Terceiro - Não haverá retenção acima caso a Contratada seja optante pelo 
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, 
mediante comprovação da opção ou encontre-se em uma das situações elencadas no artigo 3º 
da IN SRF nº 1.234/2012 e suas alterações posteriores. 

Parágrafo Quarto - O Contratante se reserva no direito de recusar a efetivação do 
pagamento se, no ato da atestação do produto fornecido, este estiver em desacordo com as 
especificações técnicas exigidas no Edital e seus anexos. 

Parágrafo Quinto – O contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos do Pregão. 

Parágrafo Sexto - Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na 
unidade bancária. 

Parágrafo Sétimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o 
efetivo adimplemento da parcela, será aquela resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM=IxNxVP 
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Onde: 

 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 

I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I=TX I = (6/100) I = 0,00016438 

                               365            365 

TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

Parágrafo Oitavo - A compensação financeira prevista no parágrafo anterior será incluída 
na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência, se for ocaso. 

Parágrafo Nono – O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação do 
cumprimento das obrigações editalícias.  

Parágrafo Dez - Estão incluídos no preço unitário todos os tributos e encargos sociais, 
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com 
transporte, as quais correrão por conta da Contratada. 

 

DO REAJUSTE 

 

CLÁUSULA DEZ – Os preços dos serviços objeto deste contrato, desde que observado o 
interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data limite para apresentação da proposta de 
preços pela licitante ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos 
financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se a variação do Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas – IBGE. 

Parágrafo Primeiro - Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA. 

Parágrafo Segundo - Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o 
contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito. 

Parágrafo Terceiro - Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for 
formulado depois de extinto o contrato. 

Parágrafo Quarto - O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de 
aquisição do direito da CONTRATADA, nos termos do caput. 

Parágrafo Quinto – O Contratante deve assegurar-se de que os preços contratados são 
compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da 
contratação mais vantajosa. 
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DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

CLÁUSULA ONZE  – A CONTRATADA poderá subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor licitado 
para as microempresas e empresa de pequeno porte. 

Parágrafo Primeiro – A regularidade fiscal da(s) microempresa(s) e empresa(s) de pequeno 
porte subcontratada(s) deverá ser mantida ao longo da vigência contratual, sob pena de rescisão. 

Parágrafo Segundo  - A empresa contratada compromete-se alternativamente:  

a) a substituir a subcontratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de extinção da 
subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando 
o órgão ou a entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis; 

 

b) a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela 
execução da parcela originalmente subcontratada. 

 

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA é responsável pela padronização, compatibilidade, qualidade 
e pelo gerenciamento centralizado da subcontratação. 

 

DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

CLÁUSULA DOZE - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta dos 
recursos orçamentários consignados a este Regional constantes no programa de Trabalho   -   PTRES  
XXX,   Natureza da Despesa 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica),  Nota de 
Empenho xxx. 

DAS PENALIDADES 
 

CLÁUSULA  TREZE 0– Nos termos do art. 7º da Lei nº. 10.520/02, ficará impedida de licitar 
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no SICAF ou nos sistemas 
de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da mesma Lei, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais, a 
licitante que: 

 

 

sua proposta; 

I -não assinar a Ata, quando convocada dentro do prazo de validade da 
 

II -deixar de apresentar documentação exigida, apresentar 
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documentação falsa ou ensejar o retardamento da execução do certame; 

III - não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
ficando caracterizada fraude na execução do contrato quando a contratada: 

a) elevar arbitrariamente os preços; 

b) fornecer alimento deteriorado; 

c) entregar um alimento por outro que não foi previamente autorizado 
pela Fiscalização; 

d) alterar substância, qualidade ou quantidade do alimento fornecido; 

e) tornar, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a execução da 
contratação; 

IV -comportar-se de modo inidôneo, que fica caracterizado quando: 

a) constatada má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do 
CONTRATANTE; 

b) atuação com interesses escusos; 

c) reincidência em faltas que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE; 

d) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

e) praticar atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação ou a 
execução da contratação; 

f) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de 
terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido 
conhecimento em razão da execução da contratação, sem consentimento prévio do 
CONTRATANTE; 

V - fizer declaração falsa; 

VI -cometer fraude fiscal. 

CLÁUSULA CATORZE- Além da penalidade prevista na Cláusula anterior, Contratada ficará sujeita, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

b) multa conforme graus e condutas dispostos nas tabelas 1 e 2 abaixo e 
demais especificações a seguir, limitadas a 10% do valor total estimado da contratação: 

TABELA 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,20% do valor total da Nota de Empenho 

2 0,50% do valor total da Nota de Empenho 

3 1% do valor total da Nota de Empenho 

4 1,5 % do valor total da Nota de Empenho 

5 2% do valor total da Nota de Empenho 

6 10% do valor total da Nota de Empenho 
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TABELA 2 
 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

 

1 

Permitir situação que crie a 
possibilidade de causar ou que 
cause dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais 

 
 

6 

Por ocorrência sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão da 
Contratação 

2 Destruir ou danificar bens materiais 

ou documentos por culpa ou dolo 

de seus agentes 

 

3 

Por ocorrência 

 

3 

Transferir a outrem, no todo ou em 

parte, o objeto da contratação, 

salvo mediante prévia e expressa 

autorização deste Tribunal 

 

6 

Por ocorrência, sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão da 
contratação 

 

4 

Transferir sua responsabilidade 

para outras entidades, sejam 

fabricantes, técnicos etc. 

 

 

3 

Por ocorrência, sem prejuízo da 

possibilidade de rescisão da 

contratação 

 

5 

Suspender ou interromper, total 
ou parcialmente, salvo motivo 
de força maior ou caso fortuito, 
os 

serviços contratuais 

 

4 

Por dia, observado o limite 
máximo de incidência, sem 
prejuízo da possibilidade de 

rescisão da contratação 

Para os itens a seguir, DEIXAR DE: 

 

6 

Cumprir os prazos para o 
fornecimento do serviço, conforme 
estabelecido neste Termo de 

Referência sem motivo justificado. 

 

1 

Por ocorrência, sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão da 
contratação 

 

7 

Retirar o alimento recusado no 

momento da entrega do alimento 

correto. 

 

1 

Por ocorrência 

 

8 

Apresentar a nota fiscal para 
atesto do fiscal da contratação até 
o 5º dia do mês subsequente ao da 

prestação do serviço. 

 

1 

Por ocorrência 

 Entregar os alimentos no  Por ocorrência 
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9 quantitativo calculado por pessoa 2  
 

10 

Atender às especificações e 

detalhamento do cardápio 

contidos no Anexo A deste TR. 

 

3 

Por ocorrência, sem prejuízo 
da 

possibilidade de rescisão

 da contratação 
 

11 

Manter a documentação
 de habilitação 
atualizada. 

 

6 

Por ocorrência, sem prejuízo da 

possibilidade de rescisão

 da contratação 

 

12 

Atender ao pedido da Ordem de 
Serviço 

 

5 

Por ocorrência, sem prejuízo da 

possibilidade de rescisão

 da contratação 

13 Cumprir qualquer obrigação não 
prevista nesta tabela ou reincidir 
em atos penalizados com 

advertência 

 

3 

Por ocorrência 

14 Obter na média das avaliações do 

serviço prestado a cada O.S, nota 

inferiores a 6,0 (seis) 

 

2 

Por ocorrência 

 

c) A multa, no caso de rescisão por ato unilateral da Administração e motivado por culpa da 
CONTRATADA, será de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado da Contratação, não 
cumulativa com as multas presentes na Tabela 2. Tal multa não exime a contratada pelas reparações 
dos prejuízos e das demais sanções cabíveis; 

d) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade Contratante, 
pelo prazo de até dois anos; 

e) impedimento de licitar e contratar com a União com o conseqüente descredenciamento no 
SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir 
a Contratante pelos prejuízos causados. 

Parágrafo Primeiro - O valor da multa aplicada, após regular processo administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo contratante, ou ainda cobrada 
diretamente da contratada, amigável ou judicialmente. 
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Parágrafo Segundo - Se os valores do pagamento forem insuficientes para a quitação das 
eventuais multas, fica a Contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo de até 10 (dez) 
dias, contados da comunicação oficial, sob pena de ser incluído o valor na Dívida Ativa da União. 

Parágrafo Terceiro - A aplicação de multa não impede, a critério da Administração, a 
aplicação das demais sanções de advertência, de impedimento/suspensão do direito de licitar e 
de inidoneidade, bem como a rescisão da contratação. 

Parágrafo Quarto - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 
1993, a Contratada que: 

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

 

Parágrafo Quinto - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº. 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº. 9.784, de 1999. 

Parágrafo Sexto - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

Parágrafo Sétimo - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

Parágrafo Oitavo - As multas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, a contar da data do recebimento da notificação enviada pelo contratante. 

Parágrafo Nono - O valor das multas poderá ser descontado da nota fiscal, ficando 
estabelecido que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada 
na forma da lei. 

DA RESCISÃO 

 

CLÁUSULA QUINZE  - O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, de pleno direito, 
independente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos de infração de qualquer de suas 
cláusulas ou da legislação a qual está subordinado, respondendo a parte infratora pelos 
prejuízos que causar à outra. 

 

DA ALTERAÇÃO 

 

CLÁUSULA DEZESSEIS  - O contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei n. 
8.666/93. 
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Parágrafo Único - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
total do contrato. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

CLÁUSULA DEZESSETE  - O presente ajuste vincula-se ao instrumento convocatório 
pertinente em todos os seus termos e à proposta do contratante, sendo os casos omissos resolvidos 
de acordo com a legislação aplicável à espécie. 

 

CLÁUSULA DEZOITO - A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas para a contratação. 

 

DA PUBLICAÇÃO 

 

CLÁUSULA DEZENOVE  - Em cumprimento ao disposto no art. 61, § Único, da Lei n. 8.666/93, 
incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste ajuste e de seus eventuais 
termos aditivos no Diário Oficial da União. 

 

DO FORO 

 

CLÁUSULA VINTE - É competente o foro do Juízo Federal da Seção Judiciária de Alagoas, para 
dirimir quaisquer litígios oriundos do presente contrato. 

 

E, para firmeza, como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, assinam o 
presente, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. 

 
 

                                  Maceió, XX de XXXX de 2022. 
  
Pelo TRE/AL:  

 
Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente do TRE/AL 
 
 

 
Pela Empresa:            

Maria José Lima  
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Maceió, 31 de agosto de 2022.
À COMAP, 
Com minuta de Contrato visando a adesão da Ata

de Registro de Preços 07/2022 do TRT 19ª Região.
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 31/08/2022, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1139088 e o código CRC 12FFCE51.
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Maceió, 31 de agosto de 2022.
 
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de adesão à Ata de Registro de Preço nº

07/20221133197, do TRT 19ª Região, firmada com a empresa
MARIA JOSE LIMA SELF SERVICE, visando a aquisição de
1.860 refeições, sendo 1.800 lanches para sessões do pleno e
60 lanches quentes para os dois turnos das Eleições Gerais.

 
A unidade demandante  atestou que o lanche

quente previsto no TR seria suprido pelo coquetel tipo 1 da
ata, enquanto o lanche para sessões seria alcançado com a
contratação coffee break tipo 1,conforme Despacho AEP
1138386.

 
A vantajosidade dos valores da ats fica clara a

partir do demonstrativo abaixo:
 

ITEM QTDE VALOR  ESTIMADO VALOR DA ATA
Lanche quente para os dias da Eleição =
Coquetel 60* R$ 166,66 R$ 51,00

Lanche para sessão = Coffe Break 1.800 R$ 70,00 R$ 34,50
VALOR TOTAL R$ 136.000,00 R$ 65.160,00

                                          *se houver segundo turno

 
Em cumprimento ao determinado, juntamos os

seguintes documentos:
 
a) E-mail concordando com a adesão 1138725;
b) Declaração de Nepotismo 1138723;
c) Declaração SICAF 1138379;
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d) Declaração SIAFI 1138380;
e) Declaração TCU 1138380 e
f) Edital de Adesão ARP 1138384.
 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES,
Técnico Judiciário, em 31/08/2022, às 15:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1139136 e o código CRC ECCBD160.

0005590-65.2021.6.02.8502 1139136v1

Despacho SEIC 1139136         SEI 0005590-65.2021.6.02.8502 / pg. 371
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DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2022.
 
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
Tratam os presentes autos de contratação dos

serviços e fornecimento de refeição no formato de
lanches, quando da realização das sessões plenárias do
Tribunal, durante o período eleitoral, de agosto a dezembro de
2022, inclusive sábados, domingos e feriados, se necessário, e
no domingo em que ocorrerá as eleições relativas ao  1º
turno, e eventual 2º turno, se houver.

 
Após pesquisa de preços, realizada pela Seção de

Instrução de Contratações, Despacho SEIC 1123788, chegou-
se a estimativa de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais),
para a contratação em tela.

 
Analisando a pesquisa de preços, Vossa Senhoria

retornou os autos para nova pesquisa:
 

"Remeto os presentes autos em atenção ao
Despacho SEIC (doc. 1123788), para solicitar
que seja realizada uma nova pesquisa de
preços, buscando propostas junto a outros
potenciais fornecedores, tendo em vista que os
preços apresentados relativos ao valor por
refeição, estão muito acima daqueles cotados
nas Eleições de 2020, conforme podemos
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observar nos Despachos SEIC
(doc. 0653978 e 0665227), inserto no
SEI: 0010681-61.2019.6.02.8000."

 
Contudo, a Seção de Instrução de Contratações

reiterou os termos do Despacho SEIC 1123788, confirmando o
valor cotado.

 
Porém, mesmo com a confirmação acima, aquela

unidade continuou suas buscas por mais propostas que
atendessem o Termo de Referência AEP 1115544, porém que
fornecessem preços inferiores, localizando, assim, a ARP nº
07/2022, 1133197 do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª
Região.

 
Nesse sentido, após consulta a unidade

demandante, a mesma confirmou que a proposta atenderia as
necessidades da contratação e estariam de acordo com o TR,
conforme Despacho GPRES 1135019 e Despachos
AEP 1138386 e 1138406.

 
Por meio do Despacho SEIC 1139136, a unidade

competente aferiu a vantajosidade da adesão, bem como
juntou aos autos as necessárias certidões.

 
A reserva de crédito consta dos

eventos 1135134 e 1135135 e a minuta do contrato, já
adaptada pela Seção de Licitações e Contratos, 1139086.

 
Por fim, após a concordância do fornecedor,

1138725, resta realizar o pedido de adesão via Comprasnet,
para que o Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região,
autorize, ou não, a pretensa adesão.

 
Diante de todo o exposto, encaminho os presentes

para análise e deliberação de Vossa Senhoria, e caso seja de
sua aquiescência, dar prosseguimento aos atos necessários
para concretização da adesão em tela.
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Respeitosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 31/08/2022, às 16:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1139219 e o código CRC 41645D0E.

0005590-65.2021.6.02.8502 1139219v1
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 Ambiente: PRODUÇÃO Gestão de Ata 31/08/2022 17:05:10 

   A Solicitacao nº 00002/2022 foi enviada.

Órgão UASG do Gestor
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestor E-mail Telefone
758.180.784-34 - JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA josericardo@tre-al.jus.br (82) 2122-7773

Início

Consultas

Adesão

Gestão

Apoio





Nº da
Solicitação

UASG
Licitação

Modalidade de
Licitação Licitação Justificativa para Adesão Situação Ação

00002/2022 80022 Pregão Eletrônico 00007/2022 Para atender à demanda de fornecimento de lanche em tramitação para o período eleitoral, uma vez
aferida a vantajosidade econômica da adesão.

Aguardando
Análise 

Minhas Solicitações Solicitações Recebidas
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 Ambiente: PRODUÇÃO Solicitação de Adesão 31/08/2022 17:06:57 

Licitação

Órgão UASG Gerenciadora
15000 - JUSTICA DO TRABALHO 80022 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A. REGIAO

Modalidade de Licitação Modo de Disputa Nº da Licitação Nº da IRP Nº do Processo Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Pregão Eletrônico Aberto 00007/2022 00003/2022 935/2022 Sim Não

    Esta solicitação está Aguardando Análise. Para editá-la, é necessário Voltar para Edição

Início

Consultas

Adesão

Gestão

Apoio





Filtro

Nº do Item Descrição do Item Fornecedor

 Somente as solicitações de adesão

Pesquisar  Limpar

2  adesão(ões) solicitada(s)

Item Fornecedor Adesão Quantidade
Solicitada Ação

12807 - Buffet
Nº do
Item

Quantidade do
Edital

Unidade de
Fornecimento Vigência  

1 3350 UNIDADE 23/06/2023 1800 480

02.967.041/0001-87 - MARIA JOSE LIMA SELF
SERVICE
 Quantidade Homologada Valor Unitário
1º 3350 R$ 34,5000

  Saldo p/ Novas
Adesões

1800 0 1550
1800 

12807 - Buffet
Nº do
Item

Quantidade do
Edital

Unidade de
Fornecimento Vigência  

2 3350 UNIDADE 23/06/2023 0 0

02.967.041/0001-87 - MARIA JOSE LIMA SELF
SERVICE
 Quantidade Homologada Valor Unitário
1º 3350 R$ 34,5000

  Saldo p/ Novas
Adesões

0 0 3350
 

12807 - Buffet
Nº do
Item

Quantidade do
Edital

Unidade de
Fornecimento Vigência  

3 3000 UNIDADE 23/06/2023 60 0

02.967.041/0001-87 - MARIA JOSE LIMA SELF
SERVICE
 Quantidade Homologada Valor Unitário
1º 3000 R$ 51,0000

  Saldo p/ Novas
Adesões

60 0 2940
60 

12807 - Buffet
Nº do
Item

Quantidade do
Edital

Unidade de
Fornecimento Vigência  

4 3000 UNIDADE 23/06/2023 0 0

02.967.041/0001-87 - MARIA JOSE LIMA SELF
SERVICE
 Quantidade Homologada Valor Unitário
1º 3000 R$ 51,0000

  Saldo p/ Novas
Adesões

0 0 3000
 

Solicitação Itens Ocorrências

4 registros encontrados, exibindo todos os registros.
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De: siasgnet-atasrp@planejamento.gov.br
Para: josericardo@tre-al.jus.br
Data: 01/09/2022 08:45

Assunto: [SIASGnet-AtaSRP] Solicitação de Adesão Autorizada para a Ata do(a) Pregão Eletrônico 80022-
00007/2022

Prezado Gestor, 
 
O Gestor da Ata do(a) Pregão Eletrônico 80022-00007/2022 autorizou a adesão
para o item Nº 1 da solicitação de adesão 70011-00002/2022.

Esta mensagem foi gerada automaticamente pelo sistema SIASGnet e não deve ser
respondida.
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De: siasgnet-atasrp@planejamento.gov.br
Para: josericardo@tre-al.jus.br
Data: 01/09/2022 08:45

Assunto: [SIASGnet-AtaSRP] Solicitação de Adesão Autorizada para a Ata do(a) Pregão Eletrônico 80022-
00007/2022

Prezado Gestor, 
 
O Gestor da Ata do(a) Pregão Eletrônico 80022-00007/2022 autorizou a adesão
para o item Nº 3 da solicitação de adesão 70011-00002/2022.

Esta mensagem foi gerada automaticamente pelo sistema SIASGnet e não deve ser
respondida.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2022.
À Diretoria-Geral,
 
Reporto-me ao Despacho SEIC 1133179, ao

Despacho SEIC 1134754, Despacho GPRES 1135019, o
Despacho COMAP 1135814, Despacho AEP 1138386,
Despacho AEP 1138406, e, por fim, ao Despacho
COMAP 1139219, para solicitar a Vossa Senhoria que seja
avaliada a porposta de adesão à Ata de Registro de Preços nº
07/2022, decorrente do Pregão Eletrônico 07/2022 (doc.
1138384), realizado pela UASG 080022 - TRT da 19ª Região,
que já autorizou, via SIASG, a adesão solicitada por este
Órgão, conforme atestam os
documentos 1139325, 1139333, 1139834 e 1139838.

Consta dos autos a minuta do contrato
personalizada (doc. 1139086) e a reserva de crédito
(docs. 1135134 e 1135135).

As demais justificativas para a adesão foram
pontuadas pela Sra. Coordenadora de Material e Patrimônio,
no citado Despacho COMAP 1139219.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/09/2022, 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
1139842 e o código CRC 72DDF9F0.

0005590-65.2021.6.02.8502 1139842v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2022.
 
Encaminhem-se os autos à Assessoria Jurídica para

manifestação acerca da viabilidade quanto ao intento delineado no
evento 1139842.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 01/09/2022, às 13:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1139888 e o código CRC 2C5732B6.

0005590-65.2021.6.02.8502 1139888v1
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PROCESSO : 0005590-65.2021.6.02.8502
INTERESSADO : GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTO : ANÁLISE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. MINUTA DE CONTRATO DE ADESÃO. FORNECIMENTO DE LANCHES.

 

Parecer nº 1352 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Trata-se de sugestão construída pela SEIC, em

1133179, para adesão à Ata de Registro de Preço nº 07/2022
do TRT 19ª Região (1133197), decorrente do Pregão
Eletrônico n° 07/2022, que tem por objeto o Registro de
Preços para futura e eventual contratação de empresa para a
prestação de serviços de buffet, conforme as condições
estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico SRP n° 07/2022
e seus Anexos (1133233).

 
A Ata de Registro de Preços n° 07/2022 resultará

na contratação da empresa MARIA JOSÉ LIMA SELF
SERVICE, inscrita no CNPJ sob o n° 02967.041/0001-87, para
o fornecimento de 1800 unidades do produto "Coffe Break
Tipo 01", no valor total de R$ 62.100,00 (sessenta e dois mil e
cem reais), e 60 unidades do produto "Coquetel Tipo 01", no
valor de R$ 3.060,00 (três mil sessenta reais), totalizando
valor para a adesão à ata de R$ 65.160,00 (sessenta e cinco
mil cento e sessenta reais).

 
    Segue lista de verificação para verificar o

atendimento das condições exigidas em tais contratações, por
força da PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamenta a obrigatoriedade do
uso de listas de verificação dos procedimentos de
contratações de bens e serviços no âmbito do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

 
 

LISTA DE VERIFICAÇÃO
Atos administrativos atinentes

à adesão a Atas de Registro de Preços, em conformidade
com o previsto nas Leis nº 8.666/93 e 10.520/02, nos Decretos
nº 7892/2013 e 10.024/2019, a serem observados
no procedimento de contratação via adesão

 
Item Questionário Sim Não Evento

1
Existe pedido formal
da parte interessada
devidamente
justificado?

SIM

Termo de Referência
(0948926)
Estudos
Preliminares
(0948923)
Despacho SEIC
(1133179)

2

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

SIM 0948926
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ações do órgão)?

3

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?

SIM Termo de Referência
AEP (1115544)

4

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

Sim  

5
A ata que se
pretende aderir foi
instituída por órgão
ou entidade federal?

SIM
Tribunal Regional do
Trabalho da 19ª
Região (1133197)

6
O edital realizado
para o registro de
preços admite
adesão à ata?

SIM
Edital TRT - Pregão
07/2022 - Item 17.1
(1138384 - pág. 17).

7
A ata de registro de
preços está dentro
do prazo de sua
vigência?

SIM

Vigente até
17/06/2023
(1133197)
Edital - Pregão
07/2022 Item
16.1 do Edital
(1138384 - pág. 37) 

8

Foi juntada a cópia
da ata de registro de
preços a que se
pretende aderir,
bem como a cópia do
edital do certame
que lhe deu origem?

SIM

Edital - Pregão
07/2022  (1138384)
Ata RP TRT
(1133197)

9

O edital que deu
origem à ata permite
a adesão para
aquisição em
quantidade
suficiente ao
demandado pela
Administração?

SIM

Edital TRT - Pregão
07/2022  (1138384)
Anuência do órgão
gerenciador
(1139838 e
1139834)

10
Foi juntada a cópia
da publicação da Ata
de Registro de
Preços?

SIM 1133197 1139325

11

Existe justificativa
ou manifestação da
unidade requisitante
sobre a adequação
do objeto e das
condições
registradas em ata à
demanda da
Administração?

SIM

Despacho AEP
1138406
Aceite do
fornecedor
(1138725)
Anuência do órgão
gerenciador
(1139834 e
1139838)

12

Existe pesquisa de
preços e justificativa
da vantajosidade da
contratação por
adesão?

SIM
Despacho
SEIC 1139136
 

Foi realizada a
necessária consulta

Parecer 1352 (1140307)         SEI 0005590-65.2021.6.02.8502 / pg. 382



13

ao órgão
gerenciador da ata
de registro de
preços, informando
os quantitativos
pretendidos, para
fins de verificação
da possibilidade de
adesão?

SIM
Pedido ao órgão
gerenciador
(1139325 e
1139333)

14
Consta nos autos a
resposta afirmativa
do órgão
gerenciador?

SIM
Anuência do órgão
gerenciador
(1139834 e
1139838)

15

Foi realizada a
necessária consulta
ao fornecedor, para
indagá-lo acerca do
interesse de
celebrar a
contratação por
adesão, nos termos
registrados em ata,
de acordo com a
quantidade
pretendida?

SIM

 
Consulta ao
fornecedor
(1138725)
 

16
Consta dos autos a
resposta afirmativa
do fornecedor?

SIM
Aceite do
fornecedor
(1138725)

17

Verifica-se a
possibilidade de
celebrar a
contratação dentro
do prazo de vigência
da ata, observando-
se o limite máximo
de 90 dias contados
da data de
autorização
expedida pelo órgão
gerenciador?

SIM
Data de autorização:
01/09/2022
(1139834)

18

Consta
demonstração da
existência de
dotação
orçamentária para
cobrir a despesa
com a contratação
pretendida?

SIM
 
1135135, 1135135 e
1135141

19

A minuta de termo
de contrato, se
houver, obedece às
mesmas cláusulas
do termo de
contrato decorrente
da licitação,
ressalvando-se
condições peculiares
à administração
aderente, tais como:
qualificação, data de
início da execução,
local onde será
entregue ou
executado o objeto e
quantidade?

 SIM  1139086

20

A empresa
demonstra que
permanece
cumprindo as
condições de
habilitação?

Sim

SICAF (1138379)
Consulta
consolidada
TCU (1138383)

21 Consta consulta no
CADIN? NÃO  
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22

Consta nos autos a
consulta acerca da
existência de
registro impeditivos
da contratação no
Cadastro Nacional
de Empresas
Inidôneas e
Suspensas da
Controladoria Geral
da União, disponível
no Portal da
Transparência?

Sim

Declaração 1138723
 
Consulta
consolidada
TCU (1138383)
 

 
 

Sem embargo, convém anexar aos autos certidão de
regularidade de débitos fiscais municipal (SICAF) e consulta
ao CADIN, para complemento da instrução, em atendimento
aos itens 20 e 21 da tabela de verificação.
 

Analisados os autos, desde que sanadas as
pendências constatadas na Lista de Verificação acima, não
haverá óbice à pretendida adesão à Ata de Registro de Preços
nº 07/2022 (1133197), oriunda do Pregão Eletrônico n.º
07/2022 (1138384) - TRT, que tem por objeto o Registro de
Preços para futura e eventual contratação de empresa para a
prestação de serviços de buffet, conforme as condições
estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico SRP n° 07/2022
e seus Anexos (1133233).

 
A Ata de Registro de Preços n° 07/2022 resultará

na contratação da empresa MARIA JOSÉ LIMA SELF
SERVICE, inscrita no CNPJ sob o n° 02967.041/0001-87, para
o fornecimento de 1800 unidades do produto "Coffe Break
Tipo 01", no valor total de R$ 62.100,00 (sessenta e dois mil e
cem reais), e 60 unidades do produto "Coquetel Tipo 01", no
valor de R$ 3.060,00 (três mil sessenta reais), totalizando
valor para a adesão à ata de R$ 65.160,00 (sessenta e cinco
mil cento e sessenta reais), na conformidade com o art. 22 do
Decreto nº 7.892/2013, que regulamenta o Sistema de
Registro de Preços.

 
À consideração superior.

 

 

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
01/09/2022, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 01/09/2022, às 18:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1140307 e o código CRC C390A77E.

0005590-65.2021.6.02.8502 1140307v9
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N° Via 1

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 1206588/22-55

Contribuinte
MARIA JOSE LIMA SELF SERVICE-ME

CPF/CNPJ
02967.041/0001-87

Endereço
RUA L (CJ JOSE DA SILVA PEIXOTO), 25  - COMPLEMENTO: QUADRA10;, BAIRRO JACINTINHO, MACEIO/AL 
- CEP: 57.041-144

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 , 
acima identificado inexiste débito impeditivo a expedição desta certidão. 

MACEIÓ (MCZ), 04 de Setembro de 2022

Válida até: 03/12/2022

Código de autenticidade: EF39ACDA83432343
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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DESPACHO

Maceió, 04 de setembro de 2022.
 
À AJ-DG, após cumprimento das diligências

contidas no Parecer 1352, 1140307, a saber:
 
a) Consulta ao CADIN: 1138380;
 
b) Certidão Negativa de Débitos

Municipais: 1142306.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 04/09/2022, às 15:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1142308 e o código CRC 6FEB6429.

0005590-65.2021.6.02.8502 1142308v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de setembro de 2022.
Uma vez que cumpridas as diligências

recomendadas no Parecer 1352 (1140307), conforme nos faz
ver o Despacho COMAP 1142308, direcionem-se os autos à
Diretoria-Geral, para continuidade do feito.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 05/09/2022, às 15:46, 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
1143139 e o código CRC 3F75922E.

0005590-65.2021.6.02.8502 1143139v1
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CONCLUSÃO

Maceió, 05 de setembro de 2022.
Trata-se de proposição lançada pela SEIC, no Despacho

1133179, no sentido da adesão à Ata de Registro de Preços nº
07/2022 do TRT 19ª Região (1133197), decorrente do Pregão
Eletrônico n° 07/2022, que tem por objeto o Registro de Preços para
futura e eventual contratação de empresa para a prestação de
serviços de buffet, conforme as condições estabelecidas no Edital do
Pregão Eletrônico SRP n° 07/2022 e seus Anexos (1133233).

Instada a se pronunciar, a Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral emitiu o Parecer 1352 (1140307), no qual posicionou-
se pela possibilidade de adesão à mencionada Ata de Registro de
Preços nº 07/2022, desde que sanadas algumas pendências
apontadas na Lista de Verificação que integra o referido
pronunciamento. 

 O feito retornou à Secretaria da Administração que, por
sua vez, cumpriu as diligências indicadas pela AJ-DG, conforme
declarado no pronunciamento 1143139, firmado pelo Sr. Assessor
Jurídico desta Diretoria-Geral. 

 Dessa forma, elevo a questão à análise da Presidência
deste Tribunal sugerindo, com a devida vênia, que seja autorizada a
adesão à Ata de Registro de Preços n° 07/2022, com vistas
à contratação da empresa MARIA JOSÉ LIMA SELF
SERVICE, inscrita no CNPJ sob o n° 02967.041/0001-87, para o
fornecimento de 1800 unidades do produto "Coffe Break Tipo 01", no
valor total de R$ 62.100,00 (sessenta e dois mil e cem reais), e 60
unidades do produto "Coquetel Tipo 01", no valor de R$ 3.060,00
(três mil sessenta reais), totalizando valor para a adesão à ata de R$
65.160,00 (sessenta e cinco mil cento e sessenta reais), na
conformidade com o art. 22 do Decreto nº 7.892/2013, que
regulamenta o Sistema de Registro de Preços.  

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 05/09/2022, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1143170 e o código CRC E0F8CE56.

0005590-65.2021.6.02.8502 1143170v1
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DESPACHO

Maceió, 05 de setembro de 2022.
Ao Senhor Coordenador, 
 
Para atendimento ao quanto determinado por meio da

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 260/2021 TRE-
AL/PRE/DG/GDG, 0927498, solicitamos a informação da quantidade
de Sessões presenciais do Pleno previstas para presenciais para os
meses de outubro, novembro e dezembro

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por MARIA CAROLINA PORTELLA MARTINS,
Assessor(a) Especial, em 05/09/2022, 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
1143340 e o código CRC 18C213AC.

0005590-65.2021.6.02.8502 1143340v1
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PROCESSO : 0005590-65.2021.6.02.8502
INTERESSADO : GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTO : Lanche dos membros

 

Decisão nº 3878 / 2022 - TRE-AL/PRE/AEP

 

Tendo em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da
Diretoria Geral por meio do Parecer nº 1352/2022 (1140307), bem
como a conclusão do Senhor Diretor Geral (1143170),  atestando a
legalidade de todo o procedimento, AUTORIZO a adesão à Ata de
Registro de Preços nº 07/2022 do TRT 19ª Região (1133197),
decorrente do Pregão Eletrônico n° 07/2022, que tem por objeto o
Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa
para a prestação de serviços de buffet, conforme as condições
estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico SRP n° 07/2022 e seus
Anexos (1133233).

Dessa forma CONVOCO, para a devida lavratura do
contrato, a empresa MARIA JOSÉ LIMA SELF
SERVICE, inscrita no CNPJ sob o n° 02967.041/0001-87, para o
fornecimento de 1800 unidades do produto "Coffe Break Tipo 01", no
valor total de R$ 62.100,00 (sessenta e dois mil e cem reais), e 60
unidades do produto "Coquetel Tipo 01", no valor de R$ 3.060,00
(três mil sessenta reais), totalizando valor para a adesão à ata de R$
65.160,00 (sessenta e cinco mil cento e sessenta reais), na
conformidade com o art. 22 do Decreto nº 7.892/2013, que
regulamenta o Sistema de Registro de Preços.

À Secretaria de Administração para as providências, com
a urgência que o caso requer, e por sua unidade
competente, visando o cumprimento da presente Decisão.

 
Des. Otávio Leão Praxedes

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
05/09/2022, às 19:09, 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
1143465 e o código CRC 2CFA29F2.

0005590-65.2021.6.02.8502 1143465v3
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DESPACHO

Maceió, 05 de setembro de 2022.
 
 
Diante da Decisão 3878, 1143465, encaminho os

presentes autos:
 
a) à SLC, para a consolidação da minuta,

evento 1139086, e demais atos necessários; e,
 
b) à COFIN, para emissão da respectiva Nota de

Empenho.
 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 05/09/2022, às 19:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1143527 e o código CRC BDFFB9A1.

0005590-65.2021.6.02.8502 1143527v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 529/2022 - RO 1203

Observação:

Decisão nº 3878 (1143465) autoriza a contratação no valor de R$
65.160, referente a 1.800 unidades do produto "Coffee Break - tipo 1" e 60
unidades do produto "Coquetel - tipo 1". Realizamos a confecção do empenho
relativo ao 1º turno no valor de R$ 32.580 (50% da contratação).

PE 224/2022 (1135134) anulado para a emissão do empenho.
PE 225/2022 (1135135) preservado para eventual 2º turno.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 06/09/2022, às 15:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1143931 e o código CRC 93F9C329.
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

MARIA JOSE LIMA SELF SERVICE - ME

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 12:00:19 do dia 29/08/2022

Código de controle da certidão: 243B-EA82-C3E4-4DC4

Certidão fornecida para o CNPJ: 02.967.041/0001-87

Válida até 28/10/2022

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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DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2022.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Acerca da despesa, conforme consulta à Tabela de

PI's 2022, disponível na intranet do TSE, esta possui planos
internos específicos para cada turno a saber:

a ) FUN ALIMEN1: Despesas adicionais com
Alimentação de servidores e colaboradores da Justiça
Eleitoral, em função
dos pleitos eleitorais, 1º Turno.

b ) FUN ALIMEN2: Despesas adicionais com
Alimentação de servidores e colaboradores da Justiça
Eleitoral, em função
dos pleitos eleitorais, 2º Turno.

 
Na Decisão nº 3878/2022 (1143465) não consta

valores individualizados por turno, razão pela qual, como de
praxe nessas ocasiões, foi feito empenho para o 1º turno na
metade do valor contratado, mantendo-se a reserva de crédito
para o 2º turno, se houver, na outra metade.

 
Caso a gestão entenda que deverão ser

empenhados valores diferentes por turno, s.m.j., sugerimos
que, após o 1º turno, em caso de sobras da NE 529, seja
ajustado o valor a ser empenhado para o 2º turno.

 
Respeitosamente.
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http://intranet.tse.jus.br/menu_institucional/unidades/secretaria_sof/arquivos/tabela-de-pis-2022-atualizada-em-05-09-2022.pdf


 
 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 06/09/2022, às 15:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1144247 e o código CRC 19D6A422.

0005590-65.2021.6.02.8502 1144247v1
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E-mail - 1144295

Data de Envio: 
  06/09/2022 15:39:45

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

Para:
    maria.jose.lima@hotmail.com

Assunto: 
  Contrato - TRE/AL nº 42/2022

Mensagem: 
  Prezada senhora,

Segue, em anexo, o Contrato nº 42/2022, a ser firmado entre o TRE/AL e a a empresa MARIA JOSÉ LIMA
SELF SERVICE.

Se a representante legal da empresa possuir assinatura digital, solicito que o termo seja assinado desta
forma e encaminhado ao e-mail slc@tre-jus.br.

Se não, solicito que sejam imprimidas e assinadas duas vias e que as mesmas sejam encaminhadas ao
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no seguinte endereço: Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol,
Maceió/AL, CEP: 57051-090.

Atenciosamente,

Andréa César
Seção de Licitações e Contratos - TRE/AL
Fone: (82) 2122-7765.

Anexos:
    42 - Serviço de fornecimento de enlace dedicado - PA SEI 0008004-53.2022.6.02.8000 - dia 09 e 6
meses.pdf
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De: "Andrea de Albuquerque César" <andreacesar@tre-al.jus.br>
Para: maria.jose.lima@hotmail.com
Data: 06/09/2022 03:57 PM
Assunto: Contrato nº 42/2022 - TRE/AL (para assinatura)

Prezada senhora,

Segue, em anexo, o Contrato nº 42/2022, a ser firmado entre o TRE/AL e a a empresa MARIA JOSÉ LIMA SELF
SERVICE.

Se a representante legal da empresa possuir assinatura digital, solicito que o termo seja assinado desta forma e
encaminhado ao e-mail slc@tre-jus.br.

Se não, solicito que sejam imprimidas e assinadas duas vias e que as mesmas sejam encaminhadas ao Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, no seguinte endereço: Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, Maceió/AL, CEP:
57051-090.

Atenciosamente,
 
 
Andréa César
Seção de Licitações e Contratos - TRE/AL
Fone: (82) 2122-7765.

Anexados:

Arquivo: 42 - Serviço de fornecimento de
lanche - PA SEI 0005590-65.2021.6.02.8000.pdf

Tamanho:
211k

Tipo de
Conteúdo:
application/pdf
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DESPACHO

Maceió, 06 de setembro de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1143931),

registro minha assinatura no empenho 2022NE529, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Em paralelo, à COMAP para  ciência do despacho SGO
(1144247) e manifestação, se necessária.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 06/09/2022, às 16:12, 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
1144355 e o código CRC 531806DA.

0005590-65.2021.6.02.8502 1144355v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  06/09/2022 18:27
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 NE 529

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167864 0100000000 339039 70396 FUN ALIMEN1

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

06/09/2022 Estimativo 0005590-65.2021.6.02 - 32.580,00

02.967.041/0001-87 MARIA JOSE LIMA SELF SERVICE

2022NECT. FORNECIMENTO DE LANCHES. ELEIÇÕES 2022 - 1º TURNO. Adesão à Ata de Registro de Preços nº
07/2022 do TRT 19ª Região (1133197), decorrente do Pregão Eletrônico n° 07/2022, conforme as condições
estabelecidas no Edital do Pregão Eletrônico SRP n° 07/2022 e seus Anexos (1133233). Decisão nº 3878 / 2022 -
TRE-AL/PRE/AEP (1143465).
SEI 0005590-65.2021.6.02.8502.

-

-

Artigo

Código

Parágrafo

Modalidade de Licitação

IncísoAto Normativo

Amparo Legal

126 PREGAO

1 - - -

Alínea

LEI 10.520 / 2002

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Favorecido

Endereço

L (CJ JOSE DA SILVA PEI 25 QUADRA10 JACINTINHO

CEP

57041-144

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

06/09/2022 18:27:25
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  06/09/2022 18:27
        ***.180.784-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 32.580,00

Total da Lista

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

001 31.050,00COFFEE BREAK - TIPO 01 (COM A COMPOSIÇÃO PREVISTA NO
ANEXO A DO TR)

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

06/09/2022 Inclusão 900,00000 34,5000 31.050,00

Seq. Descrição Valor do Item

002 1.530,00COQUETEL - TIPO 01 (COM A COMPOSIÇÃO PREVISTA NO ANEXO
A DO TR).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

06/09/2022 Inclusão 30,00000 51,0000 1.530,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA

***.180.784-**

06/09/2022 18:27:25

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

06/09/2022 16:05:39

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

06/09/2022 18:27:25
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, 06 de setembro de 2022.
À SLC, para juntada do termo contratual e demais

providências cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/09/2022, às 18:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1144669 e o código CRC B0BFC7FF.
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CONTRATO Nº 42/2022 
SEI nº 0005590-65.2021.6.02.8000 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
FORNECIMENTO DE BUFFET PARA COFFEE BREAK E 
COQUETEL QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL 
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, EM NOME DA 
UNIÃO,  E A EMPRESA MARIA JOSÉ LIMA SELF SERVICE. 

 
 O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS – TRE/AL, Órgão do Poder Judiciário, em nome 
da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, bairro Farol, CEP 57051-090, 
Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, doravante denominado 
CONTRATANTE, neste ato representada por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão 
Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, 
inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta Cidade e, de outro lado, 
a empresa MARIA JOSÉ LIMA SELF SERVICE, inscrita no CNPJ sob o n° 02967.041/0001-87, situada 
na Rua  l, Quadra 10, nº 25, Conjunto José da Silva Peixoto, CEP 57041-120, Jacintinho, 
Maceió/AL, telefone ( 82) 3328-3911, e-mail maria.jose.lima@hotmail.com, doravante designada 
CONTRATADA,  neste ato representada por Maria José Lima, brasileira, solteira, empresária, 
Portadora do Documento de Identidade  nº 160.399 SSP/AL,  inscrita no CPF nº 088.418.614-87, 
 resolvem firmar o presente negócio jurídico, com fundamento na Lei n. 8.666/93, combinada com as 
demais normas de direito aplicáveis à espécie, e no que consta do PROAD TRT19 N. 935/2022, que deu 
origem ao certame realizado sob a forma de Pregão Eletrônico nº 07/2022 do TRE 19, em adesão à 
Ata de Registro de Preços nº 07/2022, pactuando este contrato de serviço de fornecimento de 
buffet, mediante as condições constantes das  seguintes cláusulas, que ambas as partes aceitam, 
ratificam e outorgam, por si e seus sucessores. 

DO OBJETO 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto desta avença consiste contratação de serviço de FORNECIMENTO DE 
BUFFET para coffee break e coquetel, com entrega parcelada, para atender aos servidores, membros 
e outros possíveis participantes das sessões e eventos deste Regional, compatíveis com os 
objetivos institucionais do Tribunal , conforme as especificações e condições contidas no Termo de 
Referência do Edital (ANEXO I), nas seguintes quantidades estimadas: 

 

 

Serviço de fornecimento de Buffet 
Especificação/Descrição 
(Especificação Técnica) 

Unidade Qtd Valor Unitário Valor 

Total 

R$ 
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COFFEE BREAK – 
TIPO 01 (com a 
composição 
prevista no Anexo 

A do TR) 

Unidad
e 

1800 R$ 34,50 R$ 62.100,00 

COQUETEL – TIPO 
01 (com a 
composição 
prevista no Anexo 

A do TR) 

Unidad
e 

60 * R$ 51,00 R$ 3.060,00 

VALOR TOTAL R$ 65.160,00 
 

* Serão 30 Coquetéis Tipo 1 para o Primeiro Turno das Eleições e 30 Coquetéis Tipo 1 para o 
Segundo Turno das Eleições, se houver. 

 

Parágrafo Único - A quantidade prevista nesta Cláusula observará os limites registrados e 
será meramente estimativa, não ficando o contratante obrigado a consumir todo quantitativo. 

 

DA VIGÊNCIA 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - O presente ajuste terá vigência de 12 (dose) meses, contados a partir 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogação por iguais períodos na forma do art. 57, II, da 
Lei n. 8.666/93. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - A CONTRATADA, no decorrer da execução do contrato, obriga-se a: 

  

a) Prestar os serviços pontualmente no horário e entregar os produtos nas quantidades, forma, 
prazo e estabelecidos no Termo de Referência, na sede do TRE/AL e conforme as orientações 
constantes do seu Anexo A. 

b) Apresentar, a cada fornecimento, a nota fiscal para efeito de pagamento; 

c) Fornecer os itens de boa qualidade, nas quantidades solicitadas, dentro dos padrões 
estabelecidos, vindo a responder por danos eventuais que comprovadamente vier a causar, caso realize 
o fornecimento com produto de má qualidade, estragado ou fora dos padrões de higiene; 

d) Apresentar os produtos em suas devidas embalagens em perfeitas condições, substituindo 
imediatamente, da notificação do fiscal do contrato, todas as unidades que não estiverem apropriadas 
para o consumo humano; 

f) Trocar, às suas expensas, o material que vier a ser recusado, sendo que o ato do recebimento 
não importará sua aceitação; 
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g) Entregar os produtos nas quantidades, locais, dias e horários determinados pelo fiscal do 
contrato; 

h) Utilizar empregados com conhecimentos básicos dos serviços a serem executados, em 
conformidade com as normas e determinações em vigor; 

i) Apresentar os empregados devidamente uniformizados e identificados por meio de crachá, 
além de provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI, quando for o caso; 

j) Executar os serviços com pessoas de qualificação profissional adequada, utilizando-se de 
equipamentos e/ou matérias apropriados, orientando e exigindo de seus empregados a utilização 
de equipamentos de higiene pessoal, devidamente uniformizados com a identificação da contratada; 

k) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as normas internas do 
Contratante; 

l) Reparar ou corrigir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se 
verifiquem vícios, defeitos ou incorreções; 

m) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier causar ao Contratante ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita; 

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

o) Comprovar, antes da efetivação da contratação: 
 

I - Não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em 
condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTE/SDH nº. 2, de12 de 
maio de2011; 

 

II – Não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à 
discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a 
previsão aos artigos 1° e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal 
Brasileiro; do Decreto n° 5.017, de 12 de março de 2004 (promulga o Protocolo de Palermo) e das 
Convenções da OIT nos 29 e 105. 

 

p) Apresentar declaração na forma exigida do Edital em observância ao art. 3º da Resolução nº. 07 
(18/10/2005), com nova redação dada pela Resolução nº. 09 (06/12/2005), ambas do Conselho 
Nacional de Justiça, no tocante à vedação de manutenção, aditamento ou prorrogação de contrato de 
prestação de serviços com empresa que contrate empregados que sejam cônjuges, companheiros ou 
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos 
de direção e de assessoramento, de membros ou juízes vinculados ao respectivo Tribunal contratante, 
devendo na ocorrência de quaisquer umas das hipóteses descritas, comunicar, de imediato e por 
escrito, a este Sodalício, respondendo, na forma da lei, pela omissão; 

q) Aceitar os acréscimos ou supressões que julgados necessários pelo Contratante, nos limites 
estabelecidos na Lei 8.666/93; 
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r) Diligenciar para que os serviços do buffet tipo coffee break ou coquetel sejam servidos nos 
horários estabelecidos pela  Gestor do Contrato, de acordo como que foi solicitado, inclusive no que 
se refere ao cardápio; 

 

s) Na hipótese de evento realizado em um único dia, a Contratada deverá variar o cardápio nos 
períodos da manhã e tarde, nunca utilizando alimentos sobressalentes; 

 

t) Quando o evento for realizado por mais de um dia consecutivo, nos períodos da manhã e 
tarde, a Contratada providenciará a diversificação do cardápio, sendo-lhe vedada a utilização de 
alimentos do dia anterior bem como os sobressalentes; 

 

u) A Contratada será responsável pelo recolhimento do seu material após o evento, ressarcindo 
os eventuais prejuízos causados ao Contratante; 

 

v) Usar mão de obra capacitada que assegure a execução integral dos serviços nos prazos 
convencionados com segurança e qualidade; 

 

w) Tratar com urbanidade e respeito a qualquer servidor ou pessoa dentro das dependências do 
Contratante; 

 

x) Indicar, no mínimo, um número de telefone e um endereço eletrônico (e- mail) pelo qual deseja 
receber as comunicações do Tribunal, devendo acusar pelo mesmo meio de comunicação, o 
recebimento em até 1 (uma) hora após a transmissão. 

 

Parágrafo Primeiro - Todos os custos com o fornecimento são de responsabilidade da 
CONTRATADA, incluindo a preparação dos coffee breaks ou coquetel, acondicionamento, embalagens, 
descartáveis e transporte. 

 

Parágrafo Segundo - A contratada deve proceder ao recolhimento dos resíduos recicláveis 
descartados, de forma seletiva, de acordo com o programa de coleta seletiva do órgão em observância 
ao Decreto n° 5.940/2006. 

 

Parágrafo Terceiro - No caso da utilização de óleo de cozinha, a contratada deverá proceder ao 
recolhimento do óleo e sua destinação para reciclagem, com total proibição de que seja despejado na 
rede de esgoto do Contratante. 

 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 

CLÁUSULA QUARTA - O CONTRATANTE, durante a execução do contrato, obriga-se a: 

 

a) Prestar os esclarecimentos e as informações que venha a ser solicitados; 
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b) Manter local disponível para o recebimento dos materiais; 
 

c) Solicitar o serviço de coffee break ou coquetel através das Ordens de Fornecimento com 
antecedência mínima de 3 dias úteis do evento, informando local, dia e horário limite para entrega; 

 

d) Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço de fornecimento entregue em desacordo com as 
especificações descritas no Termo de Referência e com as obrigações assumidas pelo fornecedor; 

 

e) Exigir a imediata substituição de produtos e/ou embalagens que porventura 
apresentem defeitos ou não-conformidade com a solicitação do fiscal do contrato; 

 

f) Acompanhar, fiscalizar e avaliar o cumprimento do objeto desta Contratação; 
 

g) Efetuar o pagamento na forma deste Contrato; 
 

h) Realizar avaliação das amostras de acordo com os critérios objetivos fixados no Anexo D do 
Termo de Referência. 

 

i) Cumprir com as demais obrigações constantes do Edital, Termo de Referência e outras 
previstas neste Contrato. 

 

DA FISCALIZAÇÃO 

 

CLÁUSULA QUINTA – Nos termos do art. 67, caput e § 1°, da Lei n° 8.666/93, a contratante 
designará um representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos produtos, anotando em 
registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do objeto e determinando o 
que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados. 

Parágrafo Primeiro - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do 
representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas 
convenientes. 

Parágrafo Segundo - O contratante poderá rejeitar, no todo ou em parte, os produtos, se em 
desacordo com as disposições contidas no Termo de Referência e seus anexos. 

Parágrafo Terceiro - A fiscalização pelo contratante não exclui nem reduz a responsabilidade da 
contratada por quaisquer irregularidades na contratação, nem perante terceiros, ainda que 
resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios e, na ocorrência destes, não implica a 
co-responsabilidade do contratante ou de seus agentes ou preposto. 

Parágrafo Quarto - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do Termo de 
Referência, deverão ser prontamente atendidas pela contratada, sem ônus para a contratante. 

Parágrafo Quinto - Caberá a Fiscalização do Contrato ao servidor designado para este fim. Nos 
impedimentos e/ou afastamentos legais dos fiscais titulares, suas funções serão desempenhadas pelo 
substituto designado. 
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Parágrafo Sexto - Aos Fiscais do Contrato competirá administrar a execução dos serviços, 
atestar a respectiva Nota Fiscal para efeito de pagamento, bem como providenciar as medidas 
necessárias à solução de quaisquer contratempos que porventura venham a ocorrer. 

Parágrafo Sétimo – O acompanhamento dos serviços (do pedido ao pagamento) será feito pelo 
servidor designado. 

Parágrafo Oitavo - As decisões e providências que ultrapassarem a competência da 
fiscalização deverão ser solicitadas pelos Fiscais do Contrato, em tempo oportuno, à unidade 
competente, para a adoção das medidas que julgar convenientes. 

Parágrafo Nono - A ação de fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades 
contratuais. 

Parágrafo Dez - As informações e os esclarecimentos solicitados pela Contratada deverão ser 
prestados pelos Fiscais de Contrato através dos telefones (82) 2122- 7775. 

Parágrafo Onze  - A ação ou a omissão, total ou parcial, por parte da fiscalização do Tribunal, 
não eximirá a Contratada total responsabilidade pela má execução da contratação. 

Parágrafo Doze - O fiscal do contrato terá, sem prejuízo do disposto nos parágrafos anteriores 
e no Termo de Referência, as seguintes atribuições: 

 

a) Solicitar à Administração , a emissão de nota de empenho para efetivar a compra do 
material; 

b)  Fiscalizar a execução do contrato, objetivando garantir a qualidade desejada; 

c) Solicitar à Secretária de Administração a aplicação de penalidades, por descumprimento 
de cláusula contratual; 

d) Solicitar à contratada e seus prepostos, ou  obter da Administração, tempestivamente, 
todas as providências necessárias ao bom andamento do contrato; 

e) Acompanhar e atestar o recebimento do material, indicando as ocorrências de 
indisponibilidade dos bens contratados; 

f) Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas às 
obrigações contratuais; 

g) Atestar e encaminhar notas fiscais ao setor competente para autorizar pagamentos. 

Parágrafo Treze - Para efeito de aferir a qualidade dos serviços, o fiscal apresentará a média obtida 
com a aplicação da ficha de avaliação do serviço prestado ao final de cada evento, conforme Anexo F 
do Termo de Referência, que será devidamente informada no momento do atesto da nota fiscal. 

Parágrafo Catorze - As notas fiscais, cujas avaliações do serviço que, em sua maioria, 
apresentarem notas inferiores a 6,0 (seis), sofrerão penalidades conforme previsto no subitem 
19.2.2 deste Termo de Referência. 

DO RECEBIMENTO 

 

CLAÚSULA SEXTA - Observado o disposto nos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/93, o recebimento 
do objeto desta contratação será realizado da seguinte forma: 

Contrato nº 42/2022 - MINUTA (1145183)         SEI 0005590-65.2021.6.02.8502 / pg. 408



 

 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
SEI  nº 0005590-65.2021.6.02.8000 
Contrato nº 42/2022  

a) Provisoriamente, pelo Fiscal do contrato, imediatamente após o recebimento e 
conferencia dos produtos devidamente acompanhados da Ordem de Serviço correspondente; 

b) Definitivamente, pelo Gestor do contrato, em até 2 (dois) dias contados do recebimento 
provisório, após verificação da qualidade e da conformidade com as especificações estabelecidas no 
Termo de Referência.  

Parágrafo Único - O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela 
qualidade dos produtos fornecidos. 

DO PRAZO, ESTRATÉGIA DE SUPRIMENTO E LOCAIS DE ENTREGA 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – Os serviços serão prestados para atender às demandas dos eventos, de 
forma parcelada, mediante ordem de serviços (modelo Anexo, na qual estarão especificados o evento, 
o local e o horário de cada evento, bem como as quantidades que deverão ser servidas, de acordo 
com as especificações do Termo de Referência, das condições estipuladas em sua proposta comercial e 
do contrato, no prazo de no máximo 3 (três) dias úteis, contados do recebimento das Ordens de 
Serviço/Fornecimento. 

Parágrafo Primeiro - Os produtos deverão ser entregues acondicionados em embalagens que 
permitam o seu perfeito estado de conservação, nas quantidades, dias e horários determinados pelo 
Fiscal do Contrato. 

Parágrafo Segundo – A Contratada deverá disponibilizar o fornecimento em até 1 hora antes do 
horário previsto para o início do coffee break/coquetel. 

Parágrafo Terceiro – Os serviços do buffet da Contratada deverão ser entregues nas 
dependências do Contratante ou em local diverso, quando o evento ocorrer em localidade diversa. 
No caso de eventos a serem realizados nas dependências do Contratante, segue abaixo dois 
endereços. Vale ressaltar que a Contratada deverá observar o local da entrega informado na Ordem 
de Serviço. 

 

ÓRGÃO/UASG-070011 Endereço 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  
CNPJ: 

06.015.041/0001-38 

a) Avenida Aristeu de Andrade, nº 

377, bairro Farol, CEP 57051-090, 

Maceió/AL  

DO VALOR DO CONTRATO E DO PAGAMENTO 

 

CLÁUSULA OITAVA - O valor estimado da presente contratação será de R$ 65.160,00 
(sessenta e cinco mil, cento e sessenta reais). 

CLÁUSULA NONA – O pagamento deverá ser efetuado até o quinto dia útil após a data 
consignada no termo de recebimento definitivo, através de crédito em conta corrente e 
mediante apresentação dos seguintes documentos: 

a) Nota fiscal/fatura contendo a descrição dos produtos, quantidade, preços unitários e 
totais, conforme proposta apresentada; 
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b) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 
União, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

c) CRF – Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal; 

d) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

e) Certidão de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal. 
 

Parágrafo Primeiro - A apresentação de Nota Fiscal com incorreções ou desacompanhada da 
documentação requerida no subitem anterior, implicará na sua devolução à empresa Contratada 
para regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua 
reapresentação. 

Parágrafo Segundo - O CONTRATANTE reterá, na fonte, sobre os pagamentos efetuados os 
tributos e contribuições de que trata a Instrução Normativa SRF n.º 1.234, de 11 de Janeiro de 
2012 ou outra norma vigente à época da ocorrência do pagamento. 

Parágrafo Terceiro - Não haverá retenção acima caso a Contratada seja optante pelo 
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pela 
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/2006, 
mediante comprovação da opção ou encontre-se em uma das situações elencadas no artigo 3º 
da IN SRF nº 1.234/2012 e suas alterações posteriores. 

Parágrafo Quarto - O Contratante se reserva no direito de recusar a efetivação do 
pagamento se, no ato da atestação do produto fornecido, este estiver em desacordo com as 
especificações técnicas exigidas no Edital e seus anexos. 

Parágrafo Quinto – O contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizações devidas pela licitante vencedora, nos termos do Pregão. 

Parágrafo Sexto - Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na 
unidade bancária. 

Parágrafo Sétimo - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não 
tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação 
financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o 
efetivo adimplemento da parcela, será aquela resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

 

EM=IxNxVP 

Onde: 

 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 

I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 

I=TX I = (6/100) I = 0,00016438 

                               365            365 
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TX = Percentual da taxa anual = 6% 

 

Parágrafo Oitavo - A compensação financeira prevista no parágrafo anterior será incluída 
na fatura/nota fiscal seguinte ao da ocorrência, se for ocaso. 

Parágrafo Nono – O CONTRATANTE poderá exigir, a qualquer momento, a comprovação do 
cumprimento das obrigações editalícias.  

Parágrafo Dez - Estão incluídos no preço unitário todos os tributos e encargos sociais, 
obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com 
transporte, as quais correrão por conta da Contratada. 

 

DO REAJUSTE 

 

CLÁUSULA DEZ – Os preços dos serviços objeto deste contrato, desde que observado o 
interregno mínimo de 12 (doze) meses, contado da data limite para apresentação da proposta de 
preços pela licitante ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos 
financeiros do último reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se a variação do Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatísticas – IBGE. 

Parágrafo Primeiro - Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA. 

Parágrafo Segundo - Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o 
contrato sem pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito. 

Parágrafo Terceiro - Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for 
formulado depois de extinto o contrato. 

Parágrafo Quarto - O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de 
aquisição do direito da CONTRATADA, nos termos do caput. 

Parágrafo Quinto – O Contratante deve assegurar-se de que os preços contratados são 
compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade da 
contratação mais vantajosa. 

 

DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

CLÁUSULA ONZE  – A CONTRATADA poderá subcontratar até 30% (trinta por cento) do valor licitado 
para as microempresas e empresa de pequeno porte. 

Parágrafo Primeiro – A regularidade fiscal da(s) microempresa(s) e empresa(s) de pequeno 
porte subcontratada(s) deverá ser mantida ao longo da vigência contratual, sob pena de rescisão. 

Parágrafo Segundo  - A empresa contratada compromete-se alternativamente:  

a) a substituir a subcontratada, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na hipótese de extinção da 
subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, notificando 
o órgão ou a entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis; 
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b) a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela 
execução da parcela originalmente subcontratada. 

 

Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA é responsável pela padronização, compatibilidade, qualidade 
e pelo gerenciamento centralizado da subcontratação. 

 

DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

CLÁUSULA DOZE - As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta dos 
recursos orçamentários consignados a este Regional constantes no programa de Trabalho - PTRES  
167864 Natureza da Despesa 33.90.39 (Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica),  Nota de 
Empenho 529/2022. 

DAS PENALIDADES 
 

CLÁUSULA  TREZE 0– Nos termos do art. 7º da Lei nº. 10.520/02, ficará impedida de licitar 
com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciada no SICAF ou nos sistemas 
de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º da mesma Lei, pelo prazo de 
até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais, a 
licitante que: 

 

 

sua proposta; 

I -não assinar a Ata, quando convocada dentro do prazo de validade da 
 

II -deixar de apresentar documentação exigida, apresentar 
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documentação falsa ou ensejar o retardamento da execução do certame; 

III - não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
ficando caracterizada fraude na execução do contrato quando a contratada: 

a) elevar arbitrariamente os preços; 

b) fornecer alimento deteriorado; 

c) entregar um alimento por outro que não foi previamente autorizado 
pela Fiscalização; 

d) alterar substância, qualidade ou quantidade do alimento fornecido; 

e) tornar, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a execução da 
contratação; 

IV -comportar-se de modo inidôneo, que fica caracterizado quando: 

a) constatada má-fé, ação maliciosa e premeditada em prejuízo do 
CONTRATANTE; 

b) atuação com interesses escusos; 

c) reincidência em faltas que acarretem prejuízo ao CONTRATANTE; 

d) tiver sofrido condenação definitiva por ter praticado, por meios 
dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

e) praticar atos ilícitos, visando a frustrar os objetivos da licitação ou a 
execução da contratação; 

f) reproduzir, divulgar ou utilizar, em benefício próprio ou de 
terceiros, quaisquer informações de que seus empregados tenham tido 
conhecimento em razão da execução da contratação, sem consentimento prévio do 
CONTRATANTE; 

V - fizer declaração falsa; 

VI -cometer fraude fiscal. 

CLÁUSULA CATORZE- Além da penalidade prevista na Cláusula anterior, Contratada ficará sujeita, 
sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não 
acarretem prejuízos significativos para a Contratante; 

b) multa conforme graus e condutas dispostos nas tabelas 1 e 2 abaixo e 
demais especificações a seguir, limitadas a 10% do valor total estimado da contratação: 

TABELA 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,20% do valor total da Nota de Empenho 

2 0,50% do valor total da Nota de Empenho 

3 1% do valor total da Nota de Empenho 

4 1,5 % do valor total da Nota de Empenho 

5 2% do valor total da Nota de Empenho 

6 10% do valor total da Nota de Empenho 
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TABELA 2 
 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU INCIDÊNCIA 

 

1 

Permitir situação que crie a 
possibilidade de causar ou que 
cause dano físico, lesão corporal ou 
consequências letais 

 
 

6 

Por ocorrência sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão da 
Contratação 

2 Destruir ou danificar bens materiais 

ou documentos por culpa ou dolo 

de seus agentes 

 

3 

Por ocorrência 

 

3 

Transferir a outrem, no todo ou em 

parte, o objeto da contratação, 

salvo mediante prévia e expressa 

autorização deste Tribunal 

 

6 

Por ocorrência, sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão da 
contratação 

 

4 

Transferir sua responsabilidade 

para outras entidades, sejam 

fabricantes, técnicos etc. 

 

 

3 

Por ocorrência, sem prejuízo da 

possibilidade de rescisão da 

contratação 

 

5 

Suspender ou interromper, total 
ou parcialmente, salvo motivo 
de força maior ou caso fortuito, 
os 

serviços contratuais 

 

4 

Por dia, observado o limite 
máximo de incidência, sem 
prejuízo da possibilidade de 

rescisão da contratação 

Para os itens a seguir, DEIXAR DE: 

 

6 

Cumprir os prazos para o 
fornecimento do serviço, conforme 
estabelecido neste Termo de 

Referência sem motivo justificado. 

 

1 

Por ocorrência, sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão da 
contratação 

 

7 

Retirar o alimento recusado no 

momento da entrega do alimento 

correto. 

 

1 

Por ocorrência 

 

8 

Apresentar a nota fiscal para 
atesto do fiscal da contratação até 
o 5º dia do mês subsequente ao da 

prestação do serviço. 

 

1 

Por ocorrência 

 Entregar os alimentos no  Por ocorrência 
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9 quantitativo calculado por pessoa 2  
 

10 

Atender às especificações e 

detalhamento do cardápio 

contidos no Anexo A deste TR. 

 

3 

Por ocorrência, sem prejuízo 
da 

possibilidade de rescisão

 da contratação 
 

11 

Manter a documentação
 de habilitação 
atualizada. 

 

6 

Por ocorrência, sem prejuízo da 

possibilidade de rescisão

 da contratação 

 

12 

Atender ao pedido da Ordem de 
Serviço 

 

5 

Por ocorrência, sem prejuízo da 

possibilidade de rescisão

 da contratação 

13 Cumprir qualquer obrigação não 
prevista nesta tabela ou reincidir 
em atos penalizados com 

advertência 

 

3 

Por ocorrência 

14 Obter na média das avaliações do 

serviço prestado a cada O.S, nota 

inferiores a 6,0 (seis) 

 

2 

Por ocorrência 

 

c) A multa, no caso de rescisão por ato unilateral da Administração e motivado por culpa da 
CONTRATADA, será de 10% (dez por cento) sobre o valor total estimado da Contratação, não 
cumulativa com as multas presentes na Tabela 2. Tal multa não exime a contratada pelas reparações 
dos prejuízos e das demais sanções cabíveis; 

d) suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão ou entidade Contratante, 
pelo prazo de até dois anos; 

e) impedimento de licitar e contratar com a União com o conseqüente descredenciamento no 
SICAF pelo prazo de até cinco anos; 

f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir 
a Contratante pelos prejuízos causados. 

Parágrafo Primeiro - O valor da multa aplicada, após regular processo administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo contratante, ou ainda cobrada 
diretamente da contratada, amigável ou judicialmente. 

Parágrafo Segundo - Se os valores do pagamento forem insuficientes para a quitação das 
eventuais multas, fica a Contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo de até 10 (dez) 
dias, contados da comunicação oficial, sob pena de ser incluído o valor na Dívida Ativa da União. 
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Parágrafo Terceiro - A aplicação de multa não impede, a critério da Administração, a 
aplicação das demais sanções de advertência, de impedimento/suspensão do direito de licitar e 
de inidoneidade, bem como a rescisão da contratação. 

Parágrafo Quarto - Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 
1993, a Contratada que: 

a) tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude 
fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 
c) demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 
virtude de atos ilícitos praticados. 

 

Parágrafo Quinto - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o 
procedimento previsto na Lei nº. 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº. 9.784, de 1999. 

Parágrafo Sexto - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a 
gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à 
Administração, observado o princípio da proporcionalidade. 

Parágrafo Sétimo - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

Parágrafo Oitavo - As multas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 10 (dez) dias 
corridos, a contar da data do recebimento da notificação enviada pelo contratante. 

Parágrafo Nono - O valor das multas poderá ser descontado da nota fiscal, ficando 
estabelecido que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada 
na forma da lei. 

          DA RESCISÃO 

 

CLÁUSULA QUINZE  - O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato, de pleno direito, 
independente de interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos de infração de qualquer de suas 
cláusulas ou da legislação a qual está subordinado, respondendo a parte infratora pelos 
prejuízos que causar à outra. 

 

DA ALTERAÇÃO 

 

CLÁUSULA DEZESSEIS  - O contrato poderá ser alterado nas hipóteses previstas no art. 65 da Lei n. 
8.666/93. 

 

Parágrafo Único - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
total do contrato. 

Contrato nº 42/2022 - MINUTA (1145183)         SEI 0005590-65.2021.6.02.8502 / pg. 416



 
PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 
 

 
SEI  nº 0005590-65.2021.6.02.8000 
Contrato nº 42/2022 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

CLÁUSULA DEZESSETE  - O presente ajuste vincula-se ao instrumento convocatório 
pertinente em todos os seus termos e à proposta do contratante, sendo os casos omissos resolvidos 
de acordo com a legislação aplicável à espécie. 

 

CLÁUSULA DEZOITO - A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução do 
contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas para a contratação. 

 

DA PUBLICAÇÃO 

 

CLÁUSULA DEZENOVE  - Em cumprimento ao disposto no art. 61, § Único, da Lei n. 8.666/93, 
incumbirá ao CONTRATANTE providenciar a publicação do extrato deste ajuste e de seus eventuais 
termos aditivos no Diário Oficial da União. 

 

DO FORO 

 

CLÁUSULA VINTE - É competente o foro do Juízo Federal da Seção Judiciária de Alagoas, para 
dirimir quaisquer litígios oriundos do presente contrato. 

 

E, para firmeza, como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, assinam o 
presente, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. 

 
 

                                  Maceió, 06 de setembro de 2022. 
  
Pelo TRE/AL:  

 
Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente do TRE/AL 
 

 
Pela Empresa:            

Maria José Lima  
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Maceió, 08 de setembro de 2022.
À COMAP, para fins de check-list.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 08/09/2022, às 10:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1145184 e o código CRC 59B3767F.
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Anexo V

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

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

1

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

  1143465 
 1145183

2
As certidões comprobatórias do estado de

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

estão todas válidas?
 

 1138379 
 1142306 
 1143954

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 08/09/2022, às 12:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1145307 e o código CRC F553614E.
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Maceió, 08 de setembro de 2022.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 1145307, em cumprimento à Portaria
Presidência nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU.

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 08/09/2022, às 12:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1145324 e o código CRC F259C1A2.
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EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n°53/2022. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada: AHIH SERVIÇOS,
CONSULTORIA E COMERCIO EIRELI CNPJ nº 19.389.810/0001-00. Objeto: Contratação de
empresa de engenharia civil para construção do complemento do muro frontal do Prédio
Ampliação do Edifício Sede do TRF5ªR. Fundamento Legal: Pregão nº 37/2022-TRF5ªR. PAV-
0004944-49.2022.4.05.7000-TRF5ªR. Lei nº 10.520/2002, Dec.3.555/2000, Dec.10.024/19,
L.C. nº 123/2006, Dec.8.538/2005, Dec.7.892/2013, I.N.01/2010-SLTI/MPOG e Lei n°
8.666/1993. Recursos Orçamentários: Valor: R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais)
PT- 190019 e ED- 449051. NE-680/2022 de 13/09/22 na modalidade global, no valor de R$
216.000,00. Vigência: 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados a partir da data da
assinatura. Assinatura: 19/09/2022. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Diretoria
Administrativa-TRF5ªR., e Hariani Paula Bimbo Santos, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022 - UASG 70002

Nº Processo: 0000614-59.2022.6. Objeto: Formação de Registro de Preços, pelo
prazo de 12 (doze) meses, para eventual contratação de empresas especializadas na
prestação de serviços de buffet, com preparação de ambientes (ornamentação), incluindo
todo o serviço de apoio, copeiragem e garçom, a serem executados mediante o regime de
empreitada por preço unitário, a fim de atender às necessidades Tribunal Regional Eleitoral
do Acre, de acordo com as especificações do Termo de Referência (Anexo I do edital). Total
de Itens Licitados: 13. Edital: 22/09/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Endereço: Rua Alameda Ministro Miguel Ferrante, N° 224, Portal da Amazônia - Rio
Branco/AC ou https://www.gov.br/compras/edital/70002-5-00049-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 22/09/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 10/10/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ROBSON GOES CORDEIRO
Assistente Sclc

(SIASGnet - 21/09/2022) 70002-00001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Décimo Quinto Termo Aditivo ao Contrato nº 08/2019; Processo SEI nº 0008615-
06.2022.6.02.8000; Fund. Legal: art. 65, I, "b" e § 1º da Lei nº 8.666/93 e Cláusula
Quatorze do Contrato nº 08/2019; Partes: União, através do TRE/AL, e a empresa ATIVA
SERVIÇOS GERAIS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 40.911.117/0001-41; Objeto: alteração
quantitativa do contrato para acrescer a estimativa de jornada suplementar para o
Contrato nº 08/2019. Valor total deste aditivo: R$ 6.474,48; Novo valor do contrato: R$
434.184,22.– – Assinatura: 20/09/2022.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 42/2022 - UASG 070011

Nº Processo: 0005590-65.2021.6.02.
Não se Aplica Nº 7/2022. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS.
Contratado: 02.967.041/0001-87 - MARIA JOSE LIMA SELF SERVICE - ME. Objeto:
Contratação de serviço de fornecimento de buffet para coffee break e coquetel, com
entrega parcelada, para atender aos servidores, membros e outros possíveis participantes
das sessões e eventos deste regional, compatíveis com os objetivos institucionais do
tribunal..
Fundamento Legal: NÃO SE APLICA. Vigência: 06/09/2022 a 06/09/2023. Valor Total: R$
65.160,00. Data de Assinatura: 06/09/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 20/09/2022).

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2022

O senhor Diretor Geral do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá, torna pública
a HOMOLOGAÇÃO do pregão eletrônico nº 27/2022 (0002308-09.2022.6.03.8000), que tem
por objeto, o registro de preços, para eventual e futura contratação de empresa de
prestação de serviços de fornecimento de

alimentação já preparada (café da manhã, almoço e lanche) para magistrados,
servidores e demais colaboradores

que ficarão à disposição da Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá,
nas Eleições Gerais de 2022.

Macapá-AP, 21 de setembro de 2022.
FRANCISCO VALENTIM MAIA

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
SECRETARIA DO TRIBUNAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
R E T I F I C AÇ ÃO

Processo: (PAD) 2478/2020.
No Terceiro Termo Aditivo ao Contrato n. 01/2020, publicado no DOU Edição n.

180 de 21/09/2022, seção 3, pág. 157, onde se lê: "Contrato n. 01/2020", leia-se: "Contrato
n. 01/2021".

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, SEI Nº 0000414-41.2022.6.05.8000, firmado entre o
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e o Ministério Público do Estado da Bahia. OBJETO: A
cooperação técnica entre as entidades signatárias, com vistas a estabelecer meios de
integração, consulta ou disponibilização dos dados constantes dos bancos de dados do
MP/BA e do TRE/BA, relativos às suas atuações finalísticas, bem como ao
compartilhamento de conhecimentos em busca da utilização eficiente dos recursos
públicos e do aprimoramento contínuo das respectivas atuações institucionais. VIGÊNCIA:
O presente convênio terá vigência pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar da data da sua
assinatura. ASSINATURA: 21.09.2022. Des. Roberto Maynard Frank, Presidente do TRE-BA e
Dra. Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti, Procuradora-Geral de Justiça.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0059638-51.2015.6.05.8000. OBJETO: Locação de imóvel em
Queimadas/BA. FAVORECIDO: Sra. Fábio da Silva Góes. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, X, da
Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.36.15; Ação
02.122.0033.20GP.0029. VALOR MENSAL: R$ 4.858,43. RATIFICAÇÃO: Raimundo de Campos
Vieira, em 21/09/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 024/2022,
firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e o BANCO
DO BRASIL S.A. OBJETO: Alteração das cláusulas primeira e terceira. FUNDAMENTO LEGAL:
Lei n.º 8.666/93. PROCESSO SEI Nº 0010851-44.2022.6.05.8000. ASSINATURA: 21/09/2022.
SIGNATÁRIOS: Des. Roberto Maynard Frank, pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, e a
Sra. Elisabete Santana dos Santos, pela Instituição Financeira.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Registro de Preços N.º 52/2022 do Pregão Eletrônico nº 47/2022. OBJETO: Eventual

contratação de serviço de autenticação múltiplos fatores, com fornecimento de tokens

homologados, serviço de instalação com repasse de conhecimento e treinamento oficial do

fabricante assinada entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia,

como órgão gerenciador, e a Empresa PTLS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA

TÉCNICA LTDA. Órgãos participantes: Tribunais Regionais Eleitorais e Tribunal Superior

Eleitoral. Apostilamento n. 01: O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia apostila a Ata de

Registro de Preços n. 052/2022, para inserir, na tabela constante de seu anexo B, coluna

contendo o item 4 (Treinamento), que especifica o quantitativo a ser disponibilizado a cada

órgão partícipe do referido registro, nos termos abaixo: PROCESSO: SEI N° 0010024-

33.2022.6.05.8000. ASSINATURA APOSTILAMENTO: 20/09/2022.

. Ó R G ÃO ITEM 1 - LICENÇAS ITEM 2 - TOKEN ITEM 3-INSTALAÇÃO ITEM 4-TREINAMENTO

. T R E - AC 250 250 1 1

. TRE-AL 1100 60 1 1

. TRE-AM 1500 1500 1 1

. TRE-AP 350 350 1 1

. T R E - BA 3000 3000 1 1

. TRE-CE 1600 1600 1 1

. TRE-DF 1105 1105 1 1

. T R E - ES 1096 133 1 1

. TRE-GO 1400 0 1 1

. TRE-MA 1600 0 1 1

. TRE-MS 700 700 1 1

. TRE-MT 1600 1600 1 1

. TRE-PB 800 800 1 1

. TRE-PI 1600 1600 1 1

. TRE-RO 500 500 1 1

. TRE-RR 250 250 1 1

. TRE-SC 1250 55 1 1

. TRE-SE 754 150 1 1

. TRE-SP 7500 300 1 1

. TRE-TO 900 100 1 1

. TRE-RJ 3122 3122 1 1

. TRE-PE 1500 150 1 1

. TSE 3000 600 1 1

. 36.477 17.925 23 23

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 63/2022 - UASG 70013

Nº Processo: 0011632-66.2022. Objeto: Registro de preços visando a eventual
aquisição de material bibliográfico. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 22/09/2022 das
08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150 - Salvador - Ba, Paralela -
Salvador/BA ou https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-00063-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 22/09/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 06/10/2022 às 13h30 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: O Edital
está disponível no Portal de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras), bem
como no site do Tribunal, no endereço www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser
obtidas por meio do telefone (71) 3373-7318.

MILENA AUSTREGESILO HEREDA
Pregoeira

(SIASGnet - 21/09/2022) 70013-00001-2022NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2022 - UASG 70013

Nº Processo: 0017610-58.2021. Objeto: Registro de preços visando a eventual
aquisição de materiais diversos utilizados em manutenção predial. Total de Itens Licitados:
32. Edital: 22/09/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150 -
Salvador - Ba, Paralela - Salvador/BA ou https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-
00062-2022. Entrega das Propostas: a partir de 22/09/2022 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 10/10/2022 às 14h30 no site
www.gov.br/compras. Informações Gerais: O Edital está disponível no Portal de Compras
do Governo Federal (www.gov.br/compras), bem como no site do Tribunal, no endereço
www.tre-ba.jus.br. Outras informações poderão ser obtidas por meio do telefone (71)
3373-7081.

ARTHUR RIBEIRO ROCHA
Pregoeiro

(SIASGnet - 21/09/2022) 70013-00001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Espécie: Processo SEI n.º 2022.0.000004456-4. Espécie: Dispensa de licitação. Objeto: a
contratação por dispensa licitatória de serviço de locação de 2 (dois) veículos com
motorista, visando a prestação de serviços junto à 19.ª Zona Eleitoral - Tauá-Ce, haja vista
que foram realizados dois pregões presenciais sem que houvesse interessados no objeto.
Contratados: FÁBIO JÚNIOR DOS SANTOS, CPF: 352.836.588-99 valor: R$ 3.153,90; e
ERASMO NORONHA LIMA, CPF: 300.708.483-00, valor: R$ 3.153,90. Fundamento: art. 24, V
da Lei n.º 8.666/93 e Processo SEI nº 2022.0.000004456-4. Ratificado por: Hugo Pereira
Filho, Diretor-Geral. Data: 19/09/2022.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 22 de setembro de 2022.
À SCON, para registro contábil.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 22/09/2022, às 12:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1156769 e o código CRC 540D93DA.

0005590-65.2021.6.02.8502 1156769v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

SIAFI - REGISTRO/BAIXA DE CONTRATOS

  __ SIAFI2022-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNS (NOTA LANCAMENTO DE
SISTEMA)____________
  22/09/22  13:13     NS                               USUARIO : HEIDER         
  DATA EMISSAO      : 22Set22   VALORIZACAO : 22Set22  NUMERO  : 2022NS003889 
 
  UG/GESTAO EMITENTE: 070011 / 00001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS   
  FAVORECIDO        : 02967041/0001-87 - MARIA JOSE LIMA SELF SERVICE           
  TITULO DE CREDITO : 2022RC000166            DATA VENCIMENTO  : 22Set22        
                                                                                
                                                                                
  OBSERVACAO                                                                    
  REGISTRO DO CONTRATO 42/2022 (EVENTO 1155503), REFERENTE À PRESTAÇÃO
DE SERVIÇ
  OS DE FORNECIMENTO DE BUFFET PARA COFFEE BREAK E COQUETEL, QUANDO DA
REALIZAÇÃ
  O DAS SESSÕES PLENÁRIAS E EVENTOS REALIZADOS PELO TRE-AL. PROCESSO SEI
5590-65
  .2021.6.02.8000.                                                              
                                                                                
                                                                                 
  L  EVENTO          INSCRICAO             CLAS.CONT CLAS.ORC          V A L O R
  01 541404 02967041000187                 812310201                            
                                                                       65.160,00
   LANCADO POR : 66269377404 -  HEIDER            UG : 070011   22Set22   13:08  
  PF1-AJUDA PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=EVENTO/CONTA PF12=RETORNA                 
 
                                                                                
*********************************************************************************

  __ SIAFI2022-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE
CONTABIL)________________
  22/09/22  13:15                                      USUARIO : HEIDER         
                                                       PAGINA  :     1          
  UG EMITENTE     : 070011    - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS          
  GESTAO EMITENTE : 00001     - TESOURO NACIONAL                                
  CONTA CONTABIL  : 812310201 - CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECUÇÃO             
 
  CONTA CORRENTE  : N 02967041000187                                            
  MARIA JOSE LIMA SELF SERVICE                                                  
                               SALDO ANTERIOR A 01SET                     0,00  
    DATA    UG  GESTAO NUMERO   EVENTO           MOVIMENTO                 SALDO
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    22Set 070011 00001 NS003889 541404           65.160,00C           65.160,00C
                                                                                
                                                                                 
  PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAI PF4=ESP PF5=EVENTO PF9=PERIODO PF10=E-MAIL
PF12=RET
                                                                                
                                                                               

Documento assinado eletronicamente por HEIDER LISBOA DE SÁ JÚNIOR, Técnico
Judiciário, em 22/09/2022, às 13:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1156865 e o código CRC 098320DB.

0005590-65.2021.6.02.8502 1156865v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

2022NS003889   

Observação:

À Gestão (na forma do inciso VII da PORTARIA
PRESIDÊNCIA Nº 260/2021 - 0927498),

Após registro contratual, para ciência e continuidade da
gestão.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIO ANDRADE DA SILVA, Chefe de
Seção, em 22/09/2022, às 15:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1157049 e o código CRC CEE9F1F9.

SIAFI - Documento de Conformidade SCON 1157049         SEI 0005590-65.2021.6.02.8502 / pg. 458



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6237 - TRE-AL/PRE/EJE

Em atenção ao evento (1157049), informo que a servidora
LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO encontra-se atualmente prestando serviços à
unidade AGC, conforme designação da Presidência (1154811).

Por esta razão, procedo à conclusão do feito nesta unidade.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico
Judiciário, em 23/09/2022, 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
1157931 e o código CRC C15FBA0C.

0005590-65.2021.6.02.8502 1157931v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Nesta data, para fins de organização, procedi a abertura
de processo de pagamento (0009940-16.2022.6.02.8000)
devidamente relacionado ao presente procedimento.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 29/09/2022, às 18:01, 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
1163506 e o código CRC 06418008.

0005590-65.2021.6.02.8502 1163506v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2022.
À
GSAD
Assunto: Fiscalização. Contrato nº 42/2022. Indicação.
 
Senhor Secretário,
 
Com fundamento no instrumento contratual (1155503), em

especial suas cláusulas quinta e sexta, solicita-se indicar servidor competente
para fins de fiscalização do referido contrato, sugerindo, s.m.j., que a gestão
fique a cargo desta servidora, provisoriamente lotada na AGC, e que a
fiscalização seja realizada pela servidora Kleziane Duarte Soares Dias,
Assessora Administrativa da Presidência.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 29/09/2022, às 18:28, 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
1163576 e o código CRC D02FFBAE.

0005590-65.2021.6.02.8502 1163576v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6395 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/AGC

À
GSAD
Assunto: Acréscimo contratual. Necessidade de 100 (cem)

lanches. Auditoria das urnas eletrônicas.
 
Senhor Secretário,
 
1. Reporto-me ao evento 1161116, por meio do qual o Juiz Auxiliar

da Presidência determina que sejam oferecidos lanches para atender aos
servidores, membros e demais participantes da cerimônia de sorteio e dos
atos de recebimento das urnas eleitorais que serão objeto de auditoria pela
CAVE, no dia 1º de outubro de 2022, véspera do 1º turno. Inclusive, ao final,
informando a quantidade estimada de 100 (cem) pessoas.

2. A presente alteração é totalmente justificável e possui
respaldo legal tanto no artigo 65 Lei nº 8.666/1993 como na nova Lei de
Licitações e Contratos (Lei n º 14.133/2021), sendo inclusive objeto de recente
orientação atualização de Orientação Normativa da AGU que assim estabelece:

ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 50
"I - OS ACRÉSCIMOS E AS SUPRESSÕES DO
OBJETO CONTRATUAL DEVEM SER SEMPRE
CALCULADOS SOBRE O VALOR INICIAL DO
CONTRATO ATUALIZADO , APLICANDO-SE DE
FORMA ISOLADA OS LIMITES PERCENTUAIS
PREVISTOS EM LEI AO CONJUNTO DE ACRÉSCIMOS
E SUPRESSÕES, VEDADA A COMPENSAÇÃO DE
ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES ENTRE ITENS
DISTINTOS, NÃO SE ADMITINDO QUE A SUPRESSÃO
DE QUANTITATIVOS DE UM OU MAIS ITENS SEJA
COMPENSADA POR ACRÉSCIMOS DE ITENS
DIFERENTES OU PELA INCLUSÃO DE NOVOS ITENS.
II - NO ÂMBITO DO MESMO ITEM, O
RESTABELECIMENTO PARCIAL OU TOTAL DE
QUANTITATIVO ANTERIORMENTE SUPRIMIDO NÃO
REPRESENTA COMPENSAÇÃO VEDADA, DESDE
QUE SEJAM OBSERVADAS AS MESMAS
CONDIÇÕES E PREÇOS INICIAIS PACTUADOS,
NÃO HAJA FRAUDE AO CERTAME OU À
CONTRATAÇÃO DIRETA, JOGO DE PLANILHA,
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NEM DESCARACTERIZAÇÃO DO OBJETO, SENDO
JURIDICAMENTE POSSÍVEL, ALÉM DO
RESTABELECIMENTO, A REALIZAÇÃO DE
ADITAMENTOS PARA NOVOS ACRÉSCIMOS OU
SUPRESSÕES, OBSERVADOS OS LIMITES LEGAIS
PARA ALTERAÇÕES DO OBJETO EM RELAÇÃO AO
VALOR INICIAL E ATUALIZADO DO CONTRATO." GN

 
3. Para reforçar a presente instrução, junta-se:
a) Orçamento detalhado

Valor inicial do contrato R$ 65.160,00
Limite legal para acréscimo unilateral (25%) R$ 16.290,00
Acréscimo pretendido - item 1 - Cofee break - Tipo
01 - 100 unidades (R$ 34,50 x 100) = R$ 3.450,00

Percentual do acréscimo 5,29%
b) SICAF da contratada - 1163647;
c) CND Estadual - 1163648;
d) CND Municipal - 1163652;
e) Lista de Verificação - 1163653
 
4. Cumpre ressaltar a necessidade de que a CAVE realize a

fiscalização da execução do contrato nos moldes previstos nas
cláusulas quinta e sexta do instrumento contratual.

 
Sendo essas as informações, remete-se o processo à análise.
 
Respeitosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 29/09/2022, às 20:23, 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
1163644 e o código CRC 54FCDF54.

0005590-65.2021.6.02.8502 1163644v12
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 02.967.041/0001-87 DUNS®: 897016156
Razão Social: MARIA JOSE LIMA SELF SERVICE
Nome Fantasia: GRANDES SABORES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/03/2023
Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 22/11/2022
FGTS 03/10/2022
Trabalhista Validade: 21/11/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 24/07/2022 (*)
Receita Municipal Validade: 23/08/2022 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

31/05/2021 (*)Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 28/09/2022 19:34 de
CPF: 911.573.154-53      Nome: RODRIGO FERREIRA MOURA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

MARIA JOSE LIMA SELF SERVICE - ME

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 12:00:19 do dia 29/08/2022

Código de controle da certidão: 243B-EA82-C3E4-4DC4

Certidão fornecida para o CNPJ: 02.967.041/0001-87

Válida até 28/10/2022

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.

Anexo CND ESTADUAL (1163648)         SEI 0005590-65.2021.6.02.8502 / pg. 465



N° Via 1

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 1251566/22-77

Contribuinte
MARIA JOSE LIMA SELF SERVICE - ME

CPF/CNPJ
02.967.041/0001-87

Endereço
RUA L (CJ JOSE DA SILVA PEIXOTO), 25  - COMPLEMENTO: QUADRA10; , BAIRRO JACINTINHO, 
MACEIO/AL - CEP: 57.041-144

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 , 
acima identificado inexiste débito impeditivo a expedição desta certidão. 

MACEIÓ (MCZ), 28 de Setembro de 2022

Válida até: 27/12/2022

Código de autenticidade: 87AFFB34B1BD3231
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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PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI Nº 0005590-65.2021.6.02.8502

Anexo XV

LISTA DE VERIFICAÇÃO

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

 

 Empresa:  MARIA JOSE LIMA SELF SERVICE - ME

 Procedimento Administrativo: 0005590-
65.2021.6.02.8502

 

 Contrato: 42/2022
-1155503

 

Objeto: contratação de serviço de FORNECIMENTO DE BUFFET para coffee break e
coquetel, com entrega parcelada, para atender aos servidores, membros e outros possíveis
participantes das sessões e eventos deste Regional, compatíveis com os objetivos
institucionais do Tribunal , conforme as especificações e condições contidas no
SEI 0005590-65.2021.6.02.8502

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

QUALQUER ALTERAÇÃO CONTRATUAL (DOCUMENTAÇÃO GERAL)

Consta dos autos, a seguinte documentação geral
necessária a quaisquer alterações contratuais? SimNãoEvento/Obs.

1Documentação referente ao procedimento licitatório
realizado? x  

1139325 Formulário
Pedido de Adesão a
Ata

1139333 -
 Formulário Pedido
de Adesão a Ata
ITENS

1139834 - e-mail
SIASG  autorização
adesão ITEM 1

1139838 -e-mail
SIASG  autorização
adesão ITEM 3

Lista de Verificação - Anexo XV - Port. 226/2018 AGC 1163653         SEI 0005590-65.2021.6.02.8502 / pg. 467



2Contrato original assinado pelas partes? X  1155503

3Eventuais termos aditivos e de apostilamentos precedentes?   NÃO EXISTE

4Extrato da publicação na imprensa oficial do contrato e de
eventuais termos aditivos e de apostilamentos precedentes?   X  1156743

5
O prazo de vigência do ajuste (contrato, ata, etc.) está sendo
observado devidamente? (Orientação Normativa/AGU nº 03,
de 01/04/2009)?

   X  Contrato vigente
até 06/09/2023

 

6

Consulta ao SICAF para verificar se há registro de sanção à
empresa contratada, cujos efeitos a torne proibida de
celebrar contrato administrativo e alcancem a Administração
contratante?

 X    1163647

7Previsão de recurso orçamentário para suportar a despesa,
conforme o caso.     X  

  Valor de R$
3.450,00 - cujo
empenho ficará à
cargo da SGO.

ACRÉSCIMOS/SUPRESSÕES

Além da documentação geral, acima, consta dos autos
a
documentação abaixo, necessária à formalização da
prorrogação contratual?

SimNãoEvento/Obs.

1
Manifestação da contratada concordando com os
acréscimos e/ou supressões que
serão formalizados no termo aditivo?

 X Não se aplica -
alteração unitaleral

2
Orçamento detalhado em planilhas que expresse a
composição dos custos unitários
da alteração, conforme art. 7º, §2º, II, da Lei nº 8.666/93?

X  Na informação
evento 1163644

3

Foram observados, na formação dos termos aditivos, os
limites quantitativos
previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93,
considerando individualmente os
acréscimos/supressões?

X  Vide informação
evento 1163644

4
Justificativa que assegure a pertinência entre os serviços
originariamente
contratados e os serviços que serão acrescidos e/ou
suprimidos, mediante aditivo?

X  Vide informação
evento 1163644
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Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Técnico
Judiciário, em 29/09/2022, às 20:23, 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
1163653 e o código CRC FDFF1118.

0005590-65.2021.6.02.8502 1163653v7
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 29 de setembro de 2022.
Reporto-me à Informação 6395 (doc. 1163644) e à

Lista de Verificação de evento 1163653, para remeter os
presentes autos:

a) à SPPAC, para aferir a conformidade dos
cálculos e valores indicados para o aditamento contratual;

b) à SGO, para necessária reserva de crédito; e
c) à SLC, para minutar o termo de aditamento

contratual, devendo do mesmo constar que caberá à CAVE
realizar a fiscalização da execução do respectivo
aditamento nos moldes previstos nas cláusulas quinta e sexta
do Contrato.

Após, solicito a remessa dos autos à AJ-DG.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/09/2022, às 21:10, 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
1163690 e o código CRC AD1FED22.

0005590-65.2021.6.02.8502 1163690v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de setembro de 2022.
À Secretaria de Administração (c/c SLC),
 
A par da instrução levada a efeito na informaçao

6237 da AGC (1157931), e considerando-se despacho GSAD
(1163872), informamos que os cálculos apresentados em
relação ao pretenso aditivo apresentam-se corretos, pois o
custo a acrescenter a contratação perfaz um montante
de R$ 3.450,00, representando 5,29% (cinco inteiros e vinte
e nove centésimos por cento) do valor da contratação
atualizado.

Ao final, o contrato passará do valor estimado de
R$ 65.160,00 para R$ 68.610,00 (sessenta e oito mil,
seiscentos e dez reais).

Conforme despacho GSAD, evento 1163690, à SGO,
para inserção da reserva de crédito, seguindo os autos a SLC,
para demais providêcias.

Respeitosamente / Atenciosamente, 
 
Maurício Marcelino Alves
Coordenador da COFIN, em substituição

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO MARCELINO ALVES, Chefe de
Seção, em 30/09/2022, às 11:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1163872 e o código CRC 6C75968A.

0005590-65.2021.6.02.8502 1163872v1
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

1o Termo Aditivo ao Contrato 42/2022 

SEI – 0005590-65.2021. 6.02.8000 

 

 

 

Processo SEI nº 0005590-65.2021.6.02.8000 

Minuta 
 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 42/2022, 
celebrado nos autos do Procedimento SEI nº 
0005590-65.2021.6.02.8000, entre a União, por 
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, e a EMPRESA  MARIA JOSÉ LIMA SELF 
SERVICE. 

 
Pelo presente Termo Aditivo, a União, Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Órgão do Poder 
Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, 
Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, neste ato representado 
por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, 
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF 
sob o nº 087.912.284-68, e a empresa MARIA JOSÉ LIMA SELF SERVICE, inscrita no CNPJ 
sob o n° 02967.041/0001-87, situada na Rua  l, Quadra 10, nº 25, Conjunto José da 
Silva Peixoto, CEP 57041-120, Jacintinho, Maceió/AL, telefone ( 82) 3328-3911, e-mail 
maria.jose.lima@hotmail.com,  neste ato representada por Maria José Lima, brasileira, 
solteira, empresária, Portadora do Documento de Identidade  nº 160.399 SSP/AL,  
inscrita no CPF nº 088.418.614-87, resolvem, em face do que consta nos referidos 
autos, ajustar o presente Termo Aditivo, nos termos que se seguem: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 
Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração quantitativa dos serviços 

contratados, a fim de acrescer  100 unidades do cofee break tipo 1 para evento no dia 
1º de outubro de 2022, na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO 
 

O valor total deste aditivo é de R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta 
reais), o que corresponde a um impacto de aproximadamente 5,29% (cinco inteiros e 
vinte e nove centésimos por cento) do valor original do contrato. 

 
PARAGRAFO ÚNICO - O novo valor do contrato, considerando o acréscimo objeto deste 
aditivo é de R$ 68.610,00 (sessenta e oito mil, seiscentos e dez reais). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão à conta 

dos recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para 
2022, PTRES 167864, Elemento de Despesa nº 339033 (Outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa Jurídica). 

 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO SUPORTE LEGAL 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

1o Termo Aditivo ao Contrato 42/2022 

SEI – 0005590-65.2021. 6.02.8000 

 

 

Este termo aditivo tem amparo no artigo 65, inciso I, alínea  “b”  e parágrafo 
primeiro da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e na  Cláusula Dezesseis  do 
Contrato nº 42/2022. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DA 
AUTORIDADE COMPETENTE 

 
Este termo aditivo se vincula, para todos os efeitos, ao despacho da lavra 

do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente desta Corte, evento SEI nº xxx, 
constante no Procedimento SEI nº 0005590-65.2021.6.02.8000. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

 
O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial da 

União, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS INCORPORAÇÕES 

 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, passando o 

presente termo a fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos legais. 
 

E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os seus 
termos o presente aditamento, redigido em duas vias de igual teor e forma, o qual 
segue assinado pelas partes contratantes. 

 
Maceió, xx de xxxx de 2022. 

 

Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
 
 
Pela Empresa: 

 
        Maria José Lima  
Representante da empresa 
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DESPACHO

Maceió, 30 de setembro de 2022.
À AJ-DG,
Para análise da minuta do aditivo.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 30/09/2022, às 11:34, 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
1163913 e o código CRC 275CA84E.

0005590-65.2021.6.02.8502 1163913v1
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SIAFI - PRÉ-EMPENHO
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Documento assinado eletronicamente por RAZUCO PACHECO DOS REIS, Técnico
Judiciário, em 30/09/2022, às 12:56, 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
1164020 e o código CRC DBBD829E.

0005590-65.2021.6.02.8502 1164020v2
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PE 266/2022 - RO 1360

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 30/09/2022, às 13:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1164021 e o código CRC 732E81A0.
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PROCESSO : 0005590-65.2021.6.02.8502
INTERESSADO : GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 1538 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

1. DO OBJETO
 
Vêm os autos em epígrafe à análise desta

Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, ex vi do parágrafo
único do art. 38 da Lei nº 8.666/93, para fins de análise
da minuta do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 42/2022
(1155503), celebrado com a Empresa a MARIA JOSÉ LIMA
SELF SERVICE, inscrita no CNPJ sob o n° 02967.041/0001-
87, cujo objeto trata do e FORNECIMENTO DE BUFFET para
coffee break e coquetel, com entrega parcelada, para atender
aos servidores, membros e outros possíveis participantes das
sessões e eventos deste Regional, compatíveis com os
objetivos institucionais do Tribunal.

 
O pretenso aditivo tem como objetivo a alteração

quantitativa dos serviços contratados, a fim de acrescer 100
unidades do cofee break tipo 1 para evento no dia 1º de
outubro de 2022, na sede do Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, que corresponde a um impacto de aproximadamente
5,29% (cinco inteiros e vinte e nove centésimos por cento) do
valor original do contrato.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
Preliminarmente, observo que o Contrato nº

42/2022 (1155503) foi firmado em 06/09/2022 e, segundo sua
Cláusula Segunda, tem vigência de 12 (doze) meses.

 
A Assessoria de Gestão de Contratos, por meio da

Informação 6395 (1163644), sugeriu o aditamento ao Contrato
TRE/AL Nº 42/2022, no sentido de acrescer 100 unidades do
cofee break tipo 1 para evento no dia 1º de outubro de 2022,
com fundamento na Cláusula Dezesseis do referido
contrato, com o art. 9º, da Lei nº 10.520/2002, e art. 65, I,
"b", da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

 
Instada a se pronunciar, a Seção de Preparação de

Pagamento e Análise de Conformidade, por meio do Despacho
SPPAC (1163872), concluiu que:

 
"A par da instrução levada a efeito na
informaçao 6237 da AGC (1157931), e
considerando-se despacho GSAD (1163872),
informamos que os cálculos apresentados em
relação ao pretenso aditivo apresentam-se
corretos, pois o custo a acrescenter a
contratação perfaz um montante de R$
3.450,00, representando 5,29% (cinco
inteiros e vinte e nove centésimos por cento)
do valor da contratação atualizado.
Ao final, o contrato passará do valor estimado
de R$ 65.160,00 para R$ 68.610,00 (sessenta
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de R$ 65.160,00 para R$ 68.610,00 (sessenta
e oito mil, seiscentos e dez reais).
Conforme despacho GSAD, evento 1163690, à
SGO, para inserção da reserva de crédito,
seguindo os autos a SLC, para demais
providêcias."
 

Consta, ainda, do pronunciamento da SPPAC
facilmente perceptível que o percentual de acréscimo
acumulado perfaz o montante de 5,29% (cinco inteiros e vinte
e nove centésimos por cento) do valor do contrato, estando,
dessa forma, dentro dos limites legais para acréscimos ou
supressões.

 
A Tabela de Verificação exigida pela PORTARIA

PRESIDÊNCIA Nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que
regulamentou a obrigatoriedade do uso de listas de
verificação dos procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
(Anexo XV - Alterações contratuais, envolvendo prorrogações,
acréscimos, supressões, reajustes ou repactuações), foi
preenchida e juntada pela gestão do contrato, no evento SEI
nº 1163653.

 
Consta dos autos a reserva de crédito que

suportará o aumento de despesa (1164020).
 
Infere-se a certidão de regularidade da empresa

com as informações do SICAF (1163647), bem como as
certidões de regularidade junto ao fisco estadual e municipal
(1163648 e 1163652).

 
Foi anexada aos autos a minuta 1163912,

encaminhando os autos a esta Assessoria Jurídica para
análise, na forma do Despacho SLC 1163913.

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
 
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras,

passa-se a opinar quanto aos aspectos jurídicos, nos termos
que seguem.

 
3. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
A alteração proposta na minuta do 1º termo aditivo

(1163912) encontra-se fundamentada no artigo 65, inciso I,
alínea “b” e parágrafo primeiro da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores e na Cláusula Dezesseis do Contrato nº
42/2022, de acordo com a Cláusula Quarta (Suporte Legal) do
aditivo.

 
Senão vejamos:
 

“Art. 65. Os contratos regidos por esta lei
poderão ser alterados, com as devidas
justificativas, nos seguintes casos:
I- unilateralmente pela Administração:
 (...)
b) quando necessária a modificação do valor
contratual em decorrência de acréscimo ou
diminuição quantitativa de seu objeto, nos
limites permitidos por esta Lei;
(...)
§ 1º O contratado fica obrigado a aceitar, nas
mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões que se fizerem nas obras,
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serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco
por cento) o valor inicial atualizado do
contrato, e, no caso particular de reforma de
edifício ou de equipamento, até o limite de
50% (cinqüenta por cento) para os seus
acréscimos”.

 
4. DA MINUTA DO TERMO ADITIVO
 
Quanto

ao conteúdo da minuta constante do evento SEI nº 1163912,
vê-se que guarda consonância com as regras dispostas no art.
55 da Lei de Licitações, pois discrimina as partes contratantes
(preâmbulo), o objeto da alteração - acréscimo quantitativo
(cláusula primeira), os valores decorrentes (cláusula
segunda), a dotação orçamentária (cláusula terceira), o
fundamento jurídico do aditamento (cláusula quarta), a
vinculação do termo aditivo ao ato de autorização da
Presidência (cláusula quinta), a publicidade (cláusula sexta) e,
por fim, as incorporações do termo aditivo ao contrato
principal (cláusula sétima).

 
5. CONCLUSÃO
 
Assim, esta Assessoria Jurídica aprova, em face de

sua regularidade jurídica, a minuta do 1º Termo Aditivo ao
Contrato nº 42/2022 (1163912), celebrado com a
Empresa MARIA JOSÉ LIMA SELF SERVICE, inscrita no CNPJ
sob o n° 02967.041/0001-87, cujo objeto trata do e
FORNECIMENTO DE BUFFET para coffee break e coquetel,
com entrega parcelada, para atender aos servidores, membros
e outros possíveis participantes das sessões e eventos deste
Regional, compatíveis com os objetivos institucionais do
Tribunal, para o acréscimo de 5,29% (cinco inteiros e vinte e
nove centésimos por cento) do valor original do contrato.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 30/09/2022, às 15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1164122 e o código CRC A0677393.

0005590-65.2021.6.02.8502 1164122v18
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CONCLUSÃO

Maceió, 30 de setembro de 2022.
Senhor Presidente,
 
Cuidam os autos de análise da minuta do 1º Termo

Aditivo ao Contrato nº 42/2022 (1155503), celebrado com a
Empresa MARIA JOSÉ LIMA SELF SERVICE, inscrita no CNPJ sob o
n° 02967.041/0001-87, cujo objeto trata do FORNECIMENTO DE
BUFFET para coffee break e coquetel, com entrega parcelada, para
atender aos servidores, membros e outros possíveis participantes das
sessões e eventos deste Regional, compatíveis com os objetivos
institucionais do Tribunal.

O pretendido aditamento tem por objeto a alteração
quantitativa dos serviços contratados, a fim de acrescer 100
unidades do cofee break tipo 1 para evento no dia 1º de outubro de
2022, na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, que
corresponde a um impacto de aproximadamente 5,29% (cinco
inteiros e vinte e nove centésimos por cento) do valor original do
contrato.

Instada a se pronunciar, a Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, por conduto do Parecer nº 1538/2022 (1164122),
 aprovou a Minuta Aditiva, em face de sua regularidade jurídica.

Assim, ante o exposto e tudo o mais que dos autos
consta, cumpre esta Diretoria tornar os autos conclusos à superior
consideração de Vossa Excelência para a necessária e competente
deliberação, nos exatos termos recomendados pela AJ-DG em seu
pronunciamento técnico-jurídico.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 30/09/2022, às 18:47, 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
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1164484 e o código CRC E3E0E69E.

0005590-65.2021.6.02.8502 1164484v1

Conclusão GDG 1164484         SEI 0005590-65.2021.6.02.8502 / pg. 483



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0005590-65.2021.6.02.8502
INTERESSADO : GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSUNTO : Autorização. Celebração. Primeiro Termo Aditivo. Contrato nº 42/2022.

 

Decisão nº 4275 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão do Senhor Diretor-Geral,
inserta no evento SEI nº 1164484.

Nos termos do que constato nos autos, sobretudo pela
manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, por meio do
Parecer nº 1538/2022 (1164122), que ratifica, ante a sua plena
regularidade, a minuta do aditamento em tela, AUTORIZO, com
fulcro no artigo 65, inciso I, alínea “b” e parágrafo primeiro da Lei nº
8.666/93 e alterações posteriores e na Cláusula Dezesseis do
Contrato em tela, de acordo com a Cláusula Quarta (Suporte Legal)
do aditivo, a celebração do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº
42/2022, firmado com a Empresa MARIA JOSÉ LIMA SELF
SERVICE, inscrita no CNPJ sob o n° 02967.041/0001-87, cujo
objeto trata do FORNECIMENTO DE BUFFET para coffee break e
coquetel, com entrega parcelada, para atender aos servidores,
membros e outros possíveis participantes das sessões e eventos
deste Regional, compatíveis com os objetivos institucionais do
Tribunal, representando a alteração quantitativa dos serviços
contratados, a fim de acrescer 100 unidades do coffee break tipo
1 para evento no dia 1º de outubro de 2022, na sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, que corresponde a um impacto de
aproximadamente 5,29% (cinco inteiros e vinte e nove centésimos
por cento) do valor original do contrato.

Remetam-se os autos à Seção de Licitações e Contratos -
SLC para a consolidação do ato minutado (1163912), ciência à
contratada e demais medidas de estilo.

Após, à Unidade Gestora, bem como à CAVE, para os atos
de gestão contratual.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
30/09/2022, às 19:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1164549 e o código CRC 285B8D48.

0005590-65.2021.6.02.8502 1164549v3
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

1o Termo Aditivo ao Contrato 42/2022 

SEI – 0005590-65.2021. 6.02.8000 

 

 

 

Processo SEI nº 0005590-65.2021.6.02.8000 

Minuta 
 

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 42/2022, 
celebrado nos autos do Procedimento SEI nº 
0005590-65.2021.6.02.8000, entre a União, por 
intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, e a EMPRESA  MARIA JOSÉ LIMA SELF 
SERVICE. 

 
Pelo presente Termo Aditivo, a União, Pessoa Jurídica de Direito Público 

Interno, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, Órgão do Poder 
Judiciário, em nome da União, situado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, 
Maceió/AL, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 06.015.041/0001-38, neste ato representado 
por seu Presidente, Desembargador Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, 
Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 215.430 SSP/AL, inscrito no CPF 
sob o nº 087.912.284-68, e a empresa MARIA JOSÉ LIMA SELF SERVICE, inscrita no CNPJ 
sob o n° 02967.041/0001-87, situada na Rua  l, Quadra 10, nº 25, Conjunto José da 
Silva Peixoto, CEP 57041-120, Jacintinho, Maceió/AL, telefone ( 82) 3328-3911, e-mail 
maria.jose.lima@hotmail.com,  neste ato representada por Maria José Lima, brasileira, 
solteira, empresária, Portadora do Documento de Identidade  nº 160.399 SSP/AL,  
inscrita no CPF nº 088.418.614-87, resolvem, em face do que consta nos referidos 
autos, ajustar o presente Termo Aditivo, nos termos que se seguem: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

 
Este Termo Aditivo tem por objeto a alteração quantitativa dos serviços 

contratados, a fim de acrescer  100 unidades do cofee break tipo 1 para evento no dia 
1º de outubro de 2022, na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PREÇO 
 

O valor total deste aditivo é de R$ 3.450,00 (três mil, quatrocentos e cinquenta 
reais), o que corresponde a um impacto de aproximadamente 5,29% (cinco inteiros e 
vinte e nove centésimos por cento) do valor original do contrato. 

 
PARAGRAFO ÚNICO - O novo valor do contrato, considerando o acréscimo objeto deste 
aditivo é de R$ 68.610,00 (sessenta e oito mil, seiscentos e dez reais). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão à conta 

dos recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas para 
2022, PTRES 167864, Elemento de Despesa nº 339033 (Outros Serviços de Terceiros 
– Pessoa Jurídica). 

 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO SUPORTE LEGAL 
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PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

1o Termo Aditivo ao Contrato 42/2022 

SEI – 0005590-65.2021. 6.02.8000 

 

 

 
Este termo aditivo tem amparo no artigo 65, inciso I, alínea  “b”  e parágrafo 

primeiro da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores e na  Cláusula Dezesseis  do 
Contrato nº 42/2022. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DA 
AUTORIDADE COMPETENTE 

 
Este termo aditivo se vincula, para todos os efeitos, ao despacho da lavra 

do Excelentíssimo Senhor Desembargador Presidente desta Corte, evento SEI n º 
1164549, constante no Procedimento SEI nº 0005590-65.2021.6.02.8000. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO 

 
O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial da 

União, na forma prevista no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS INCORPORAÇÕES 

 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, passando o 

presente termo a fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos legais. 
 

E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os seus 
termos o presente aditamento, redigido em duas vias de igual teor e forma, o qual 
segue assinado pelas partes contratantes. 

 
Maceió, 30 de setembro  de 2022. 

 

Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Otávio Leão Praxedes 
 
 
Pela Empresa: 

 
        Maria José Lima  
Representante da empresa 
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E-mail - 1164600

Data de Envio: 
  30/09/2022 19:41:58

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

Para:
    maria.jose.lima@hotmail.com

Assunto: 
  Primeiro Aditivo ao Contrato nº 40/2022 para assinatura

Mensagem: 
   Boa Noite!

Encaminho, em anexo, o Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 42/2022 - TRE/AL(Processo SEI n.º
0005505-33.2021.6.02.8000), para assinatura preferencialmente eletrônica, através de certificado digital.
Após, devolver para o email: slc@tre-al.jus.br.

Caso não seja possível a assinatura eletrônica, solicito a impressão de 02 (duas) vias e assinatura. Após
devolver as duas vias assinadas para o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, SLC / COMAP, Avenida
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol, CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Ingrid Pereira de Lima Araujo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/98202-5710

Anexos:
    Termo_Aditivo_1164597_Primeiro_Aditivo_ao_Contrato_n__42_2022____acrescimo.pdf
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E-mail - 1166315

Data de Envio: 
  04/10/2022 13:00:22

De: 
  TRE-AL/ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS <agc@tre-al.jus.br>

Para:
    maria.jose.lima@hotmail.com

Assunto: 
  Dados bancários. Solicitação.

Mensagem: 
  Senhora Contratada,

Pelo presente, solicito a Vossa Senhoria o envio de informações relativas aos dados bancários para fins de
pagamento da Nota Fiscal nº 527, de 28/09/2022, nov alor de R$ 11.212,50.

Cordialmente.

Lindineide Cardoso
Gestora Contratual

Anexos:
    Nota_1144668_NE_070011_2022NE000529_v002_02967041000187_20220906182741.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6456 - TRE-AL/PRE/GPRES

À CAVE,
 
Remeto os autos para as providências relativas

à liquidação da despesa e pagamento do serviço objeto do 1º Termo
Aditivo ao Contrato nº 42/2022, que objetiva a alteração quantitativa
dos serviços contratados, a fim de acrescer 100 unidades do cofee
break tipo 1 para evento no dia 1º de outubro de 2022, na sede do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. 

 
Atenciosamente,
 

Kleziane Duarte Soares Dias
Assistente da Presidência 

 

Documento assinado eletronicamente por KLEZIANE DUARTE SOARES DIAS,
Servidor(a) Requisitado(a), em 04/10/2022, às 15:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1166654 e o código CRC 1DCEE2AE.
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04/10/2022

Número: 0601707-22.2022.6.02.0000 
 

Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral 
 Órgão julgador: Relatoria Presidência 

 Última distribuição : 28/09/2022 

 Valor da causa: R$ 0,00 

 Assuntos: Proposta de Alteração de Resolução 

 Objeto do processo: ALTERAÇÃO. ARTIGO. RESOLUÇÃO. TRE/AL Nº 15.817/2017 

 Segredo de justiça? NÃO 

 Justiça gratuita? NÃO 

 Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes Procurador/Terceiro vinculado

PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE

ALAGOAS (INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL (FISCAL DA LEI)

Documentos

Id. Data da
Assinatura

Documento Tipo

99094
50

29/09/2022 19:18 Acórdão Acórdão
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PODER JUDICIÁRIO

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

 
 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) - 0601707-22.2022.6.02.0000 - Maceió - ALAGOAS
 
 
 
 
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 16.275
  

(28/09/2022)
 

 
  

Promove alterações na Resolução 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 deste Regional, bem como eventos promovidos
pelo Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas.
 

 
  

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

 
 

CONSIDERANDO a necessidade de aprimoramento da regulamentação de
excepcional concessão de lanches em sessões e eventos deste Tribunal;
 

 
 

CONSIDERANDO o entendimento do Tribunal de Contas da União (Acórdão
nº 1730/2010 Plenário), que aponta para a legalidade das despesas com o fornecimento
excepcional de lanches e congêneres em eventos, seminários ou reuniões, quando
relacionados às atividades do órgão.
 

 
 

CONSIDERANDO o que consta do Procedimento SEI nº 0009867-
44.2022.6.02.8000,
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RESOLVE:
 

 
 

Art. 1º O art. 3º, caput, da Resolução TRE/AL nº 15.817/2017 passa a vigorar
com a seguinte redação:
 

 
 

“Art. 3º Poderão ser fornecidos lanches nos intervalos de cursos, palestras,
seminários, congressos, reuniões e eventos com duração igual ou superior a três
horas, incluindo sessões de auditoria de funcionamento das urnas eletrônicas,
quando forem compatíveis com os objetivos institucionais do Tribunal e forem
realizados pelo TRE/AL.”
 

 
 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da publicação.
 
 
  

Sala de Sessões do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em Maceió/AL,
aos 28 dias do mês de setembro de 2022.
 

 
 

Des. OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
 

Presidente
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