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

DESPACHO

Maceió, 25 de março de 2022.
Senhores Secretários, 
Senhor Diretor-Geral,
Senhores(as) Chefes de Gabinetes,
Informamos que a Escola Judiciária Eleitoral

pretende realizar contratação de serviço de fornecimento de
lanches para eventos e capacitações para o ano de 2022.

Assim sendo, com o objetivo verificar a demanda de
lanches para eventos e/ou capacitações neste Regional,
remeto os autos às Secretarias do Tribunal, Diretoria-Geral,
ao Gabinete da Presidência e da Corregedoria para, querendo,
indicar a quantidade de lanches que pretendem fazer uso no
ano de 2022, bem como a rubrica orçamentária destinada a
atender o pedido.

Atenciosamente,
 

Yuri Anísio Gonçalves
Secretário da Escola Judiciária Eleitoral

Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico
Judiciário, em 29/04/2022, às 14:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1035066 e o código CRC 524A3101.

0002652-63.2022.6.02.8502 1035066v1
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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 abril de 2022.
À EJE
 
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao Despacho EJE 1035066, esclareço

que não há programação de eventos, a cargo desta Secretaria,
no corrente exercício, que demande o fornecimento de
lanches.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 29/04/2022, às 22:42, 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
1055744 e o código CRC 231749A6.

0002652-63.2022.6.02.8502 1055744v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de maio de 2022.
Senhor Secretário - EJE,
 
Cumprimentando-o, e, em atenção ao Despacho

EJE 1035066, informo que no âmbito desta Secretaria, na vigência do
presente ano, não há planejamento de realização de eventos que
demande o fornecimento de lanches.

Cordialmente,
ALEX FLÁVIO SANTOS DA SILVA

Secretário Judiciário Substituto
Documento assinado eletronicamente por ALEX FLÁVIO SANTOS DA SILVA,
Secretário Substituto, em 03/05/2022, às 14:14, 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
1056329 e o código CRC AE20677C.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 02 de maio de 2022.
Remeto à CODES/SRACF, para manifestação acerca

do teor do despacho EJE 1035066.

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 03/05/2022, às 13:02, 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
1056854 e o código CRC 67756989.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de maio de 2022.
Senhor Secretário da EJE,
 
Em atenção ao Despacho EJE 1035066, informamos

que no presente exercício não há previsão para promoção de
eventos com o fornecimento de lanches por iniciativa desta
Unidade de Auditoria Interna.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por GIANE DUARTE COÊLHO MOURA,
Coordenadora, em 03/05/2022, às 15:39, 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
1057577 e o código CRC 57097CB6.
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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 maio de 2022.
À EJE
 
Em atenção ao Despacho EJE 1035066, registro que

não há programação de eventos promovidos pela STI, no
corrente exercício, que demande o fornecimento de lanches.

 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por CARLOS HENRIQUE TAVARES MÉRO,
Secretário de Tecnologia da Informação, em 03/05/2022, 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
1057858 e o código CRC CA8FE7C9.
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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 maio de 2022.
À EJE
 
Senhor Secretário,
 
Em atenção ao Despacho EJE 1035066, informo que

nesta Corregedoria, para o corrente exercício, não há planejamento
de realização de eventos que demande o fornecimento de lanches.

 
Atenciosamente,
CLOVIS FERREIRA DE ALCANTARA NETO

Oficial de Gabinete Substituto
 

Documento assinado eletronicamente por CLOVIS FERREIRA DE ALCÂNTARA NETO,
Técnico Judiciário, em 03/05/2022, às 17:42, 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
1057874 e o código CRC 8A5F4864.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de maio de 2022.
À EJE
 
 
Em resposta ao Despacho EJE 1035066, informo que

nesta Ouvidoria não há planejamento de realização de eventos que
demande o fornecimento de lanches para o exercício 2022.

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANA LÍVIA NUNES DE SÁ PEREIRA,
Analista Judiciário, em 04/05/2022, às 13:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por DÓRIS MARIA DE LUNA TENÓRIO,
Analista Judiciário, em 04/05/2022, às 14:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1058534 e o código CRC BC2C0459.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de maio de 2022.
 
Reportando-me ao Despacho EJE 1035066, informo

que não há no presente exercício, programação de eventos a
cargo desta Diretoria-Geral, que demande o fornecimento de
lanches.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 05/05/2022, 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
1058752 e o código CRC 35FEE74B.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de maio de 2022.
Sra. Secretária,
 
No corrente exercício, no entender desta Unidade,

não há eventos presenciais de capacitação promovidos pela
SRACF/CODES que justifiquem a contratação de fornecimento
de lanches.

Saliento que, em sua quase totalidade, os eventos
de capacitação promovidos pela SRACF/CODES estão sendo
executados no formato EAD, exceto a capacitação presencial
do PJE, com previsão de três turmas com nove servidores
cada, e a capacitação sobre contas eleitorais, com duração de
4 (quatro) horas, com previsão de ser realizado em evento a
ser promovido pela EJE, no início de junho.

Submeto o presente para avaliação de Vossa
Senhoria.

Documento assinado eletronicamente por LAÉRCIO VITÓRIO DA SILVA, Chefe de
Seção, em 04/05/2022, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1058892 e o código CRC 5CB1BA5D.

0002652-63.2022.6.02.8502 1058892v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2022.
Senhor Secretário da EJE,
Em atenção ao Despacho EJE 1035066, informamos

que, no corrente exercício, não há eventos presenciais de
capacitação promovidos pela SRACF/CODES que justifiquem a
contratação de fornecimento de lanches, conforme
despacho 1058892.

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 05/05/2022, às 15:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1059601 e o código CRC 5480AD5F.

0002652-63.2022.6.02.8502 1059601v1
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TERMO DE REFERÊNCIA

1. Do Objeto:

1.1  O  presente  termo  de  referência  tem  por  objetivo  definir  e
detalhar,  na  forma  da  Resolução  TRE/AL nº  15.817/2017,  a  contratação  dos
serviços  de  fornecimento  de  KITS  LANCHE  (lanches  individuais)  e  materiais
necessários ao seu consumo, contendo todos os alimentos prontos para o consumo,
embalados individualmente, em condições higiênico-sanitárias adequadas, de fácil
transporte e distribuição, quando da realização do II Encontro de Servidores do
TRE de Alagoas, previsto para os dias 02 e 03 de junho de 2022.

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

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

2. Quantidade:

ITEM DESCRIÇÃO
UNIDAD

E

QUANTIDADE
ESTIMADA DE
LANCHES (A)

PREÇO
UNITÁRIO

DO
LANCHE

POR
PESSOA

(B)

PREÇO
TOTAL

ESTIMADO
(A x B)

01 Serviço  de  fornecimento  de
KIT LANCHE para a sessão
plenária do Tribunal Regional
Eleitoral  de  Alagoas,
conforme sugestões abaixo:

Bebidas:  sucos  de  frutas,
natural ou polpa, servidas em
jarras  de  2L,  conforme
sugestões  abaixo:
Sucos  (mínimo  2  tipos
naturais (laranja, limão, uva),
sucos  elaborados  com  polpa
congelada  (acerola,  caju,
manga, abacaxi, abacaxi com
hortelã,  uva,  maracujá,

KIT 
LANCHE/
Pessoa

04 x 55 pessoas 
= 220 KITS 
LANCHES 
individuais
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mangaba, cajá, pitanga, pinha,
goiaba e graviola).

Refrigerantes  (mínimo  de  2
tipos):  tipo  cola  e  guaraná,
regular e sem açúcar (Zero ou
diet)

Salgados  variados  finos
conforme  sugestões  abaixo:
quiches (queijo,  tomate seco,
alho  poró  e  peru),  folhados
(frango,  presunto  e  queijo);
pastéis  de  forno  (queijo  e
carne),  empadas  (camarão,
queijo  e  palmito),  croissants
(queijo,  queijo  e  presunto),
coxinha de galinha e bolinho
de bacalhau.

Doces  variados  finos  e/ou
folhados  e/ou  recheados,
conforme  sugestões  abaixo:
folhado  de  goiaba,  croissant
de  chocolate,  trufa  de
amêndoas, pastéis, tortinha de
limão  e  tortinha  diversos
sabores.

Bolos  regionais  e/ou  finos
e/ou tortas sugestões 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,  cheesecake  de
goiaba.

Petit  four  variados,
conforme sugestões abaixo:
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Sequilhos  variados,  bolo  de
goma,  salgadinho  de  queijo,
lolita

Sanduíches  frios:  presunto,
queijo,  presunto  e  queijo,
atum e maionese,  salaminho,
sanduíche de metro recheado,
sanduíche  recheado,  cortado
ao meio e gelado.

Frutas fatiadas ou salada de
frutas,  conforme  sugestões
abaixo:
Mamão  formosa  e  papaia,
melancia,  melão,  abacaxi,
manga,  kiwi,  uva  verde,  uva
roxa,  goiaba,  ameixa  fresca,
pera, maça, 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  220  (duzentos  e  vinte) KITS  LANCHES
conforme estimativa detalhada no item 2.

3.2 A arrumação no local de realização do serviço, estará a cargo da
contratada, bem como a apresentação em suportes apropriados, acrescentando-se
material descartável  e 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  perfeito
estado,  apresentando  ótima  aparência,  consistência,  odor,  cor,  textura  e  sabor
característicos.
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3.5 Os produtos deverão ser entregues em embalagens apropriadas à
especificidade de cada item a fim de que não se danifiquem ou em outro local
designado pela CONTRATANTE.

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

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

3.8 A contratada deve estar apta a realizar o fornecimento nos dias
02 e 03 de junho 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 3.8 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.

4.2  O encontro de servidores encontra-se no escopo de atuação da
escola  Judiciária  Eleitoral  e  tem  por  objetivo  a  valorização  e  integração  dos
servidores das diversas Zonas Eleitorais.

5. Prazo para entrega:

5.1 Os itens deverão ser entregues em até 01 (uma) hora antes dos
seguintes horários:

1º  lanche:    10  h  30  min   do  dia  02/06  -  serviço  de  
fornecimento de 55 KITS LANCHES  ;  

2º lanche:   16 h 30 min do dia 02/06 - serviço de fornecimento  
de 55 KITS LANCHES;
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3º lanche:   10 h 30 min do dia 03/06 - serviço de fornecimento  
de 55 KITS LANCHES;

4º lanche:   16 h 30 min do dia 03/06 - serviço de fornecimento  
de 55 KITS LANCHES.

5.2 O encontro tem previsão de início a partir da 8 horas da manhã
com  o  credenciamento  e  às  08:30  apresentação  de  palestras  sobre  temas  de
relevância a esta Justiça Especializada.

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

6. Local de Entrega:

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

7. Da Gestão e Fiscalização do Contrato

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

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

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

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

8. Das Obrigações da Contratada

Além  das  obrigações  constantes  nas  especificações  no  item  3
(ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO), constituem obrigações da CONTRATADA:

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

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

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

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

8.5  Aceitar,  nas mesmas condições contratuais,  os  acréscimos ou
supressões até o limite de 25% (vinte  e  cinco por  cento)  do objeto contratado,
desde que a despesa não esteja liquidada;
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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;
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9.4  Cumprir  com as  demais  obrigações  constantes  no  Edital,  no
Termo de Referência e outras previstas no Contrato.

10. Das Penalidades

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

Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigações

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

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

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

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

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

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

Multa por Rescisão

10.1.5 Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa
de 10 (dez por cento) sobre o valor da total da contratação.
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10.1.6 Não deve haver cumulação entre a multa prevista neste artigo
e a multa específica prevista para outra inexecução que enseje em rescisão. Nessa
hipótese, deve ser aplicada a multa de maior valor.

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

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

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

10.1.10  As penalidades aplicadas à contratada serão registradas no
SICAF.

11. Do Procedimento para Pagamento

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

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

a) Certidão de regularidade com a Seguridade Social;

b) Certidão de regularidade com o FGTS;

c) Certidão de regularidade com a Fazenda Federal;

d) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do contratado, ou outra equivalente, na forma da lei;

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
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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 .

Maceió - AL, 05 de maio de 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, 05 de maio de 2022.
Em resposta ao Despacho EJE 1035066, informo

que nesta Presidência não há programação de eventos  que
demande o fornecimento de lanches para o exercício 2022.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por MARIA CAROLINA PORTELLA MARTINS,
Assessor(a) Administrativa da Presidência, em 05/05/2022, 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
1059803 e o código CRC FD0E28AB.

0002652-63.2022.6.02.8502 1059803v1

Despacho GPRES 1059803         SEI 0002652-63.2022.6.02.8502 / pg. 22



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

DESPACHO

Maceió, 05 de maio de 2022.
À
Direção-Geral
Assunto: Fornecimento de Alimentação
 
Senhor Diretor,
 
Trata-se de contratação de serviço de fornecimento

de lanches para eventos e capacitação para o ano 2022, após
consulta as Secretarias, Direção e Presidência desta corte
(1035066) constatou-se que apenas a EJE possui programação
com fornecimento de alimentação no presente exercício.

 
Dito isso, comunico a Vossa Senhoria que foi

elaborado e juntado aos autos Termo de Referência
(1059746) relativo a contratação de fornecimento de
alimentação durante o II Encontro de Servidores, a ser
promovido por esta Escola Judiciária na data prevista de 02 e
03 de junho do corrente ano. 

 
Encaminho os autos para superior deliberação.
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Analista
Judiciário, em 05/05/2022, às 16:41, 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
1059815 e o código CRC 9EDD627D.
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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 maio de 2022.
 
Em atenção ao Despacho EJE 1059815, e tendo em

vista o objeto já definido para instrução da contratação objeto
dos autos, em razão da juntada do Termo de Referência
(1059746), faço encaminhar o presente procedimento à
Secretaria de Administração para conhecimento e
providências que se fizerem necessárias.

 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 06/05/2022, às 14:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1060422 e o código CRC E545A913.

0002652-63.2022.6.02.8502 1060422v1
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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 maio de 2022.
Em atenção ao Desoacho GDG 1060422, remeto os

autos à SEIC, para cotação prévia da aquisição de que trata o
Termo de Referência de evento 1059746, destacando se tratar
de despesa constante das programações do Plano de
Contratações do exercício (Portaria Presidência nº 520/2021,
Formulário 010).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/05/2022, às 14:14, 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
1061448 e o código CRC 7F3CDA80.

0002652-63.2022.6.02.8502 1061448v1

Despacho GSAD 1061448         SEI 0002652-63.2022.6.02.8502 / pg. 26



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

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

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
lanches e materiais necessários ao seu consumo, contendo todos os
alimentos prontos para o consumo, quando da realização do II Encontro de
Servidores do TRE de Alagoas, previsto para os dias 08 e 09 de agosto de
2022.

1 . 2 O fornecimento de lanche será concedido aos servidores, membros e
demais autoridades, na forma “coffee break”, em conformidade com a Resolução nº
15.817/2017, quantidade e especificações constantes no item 2.

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

2. Quantidade:

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE
QUANTIDADE
ESTIMADA
DE LANCHES
(A)

PREÇO
UNITÁRIO
DO
LANCHE
POR
PESSOA
(B)

PREÇO
TOTAL
ESTIMADO
(A x B)

Serviço de
fornecimento de
lanches (coffee-
breaks) para eventos
institucionais do
Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas,
conforme sugestões
abaixo:
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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 tortas
sugestões abaixo:
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01

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, cheesecake
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, sanduíche
de metro recheado,
sanduíche recheado,
cortado ao meio e
gelado.

Frutas fatiadas ou
salada de frutas,
conforme
sugestões abaixo:
Mamão formosa e
papaia, melancia,
melão, abacaxi,
manga, kiwi, uva
verde, uva roxa,
goiaba, ameixa fresca,
pera, maça, laranja,

Pessoa 04 eventos x
55 pessoas   
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tangerina.

Quantitativo
estimado para
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 lanches para 55 pessoas, em 4 intervalos distintos, dentro
do evento de capacitação conforme estimativa detalhada no item 2.

3.2 A arrumação no local de realização do serviço, estará a cargo da contratada, bem
como a apresentação em suportes apropriados, acrescentando-se material descartável
e 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 perfeito estado, apresentando
ótima aparência, consistência, odor, cor, textura e sabor característicos.

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

3.6 A interessada deverá consignar na Proposta Comercial o valor unitário por
pessoa referente ao fornecimento do lanche.

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

3.8 A contratada deve estar apta a realizar o fornecimento nos dias 08 e 09 de
agosto 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 lanches constantes do item 3.9 devem conter identificação
diferenciada que possibilite rápida detecção por servidores e membros
consumidores.

4. Justificativa:
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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.

4.2 O encontro de servidores encontra-se no escopo de atuação da escola Judiciária
Eleitoral e tem por objetivo a valorização e integração dos servidores das diversas
Zonas Eleitorais.

5. Prazo para entrega:

5 .1 Os itens deverão ser entregues em até 01 (uma) hora antes dos seguintes
horários:

1º lanche: 10 h 30 min do dia 08/08 - serviço de fornecimento de lanches
para 55 pessoas;

2º lanche: 16 h 30 min do dia 08/08- serviço de fornecimento de lanches
para 55 pessoas;

3º lanche: 10 h 30 min do dia 09/08 - serviço de fornecimento de lanches
para 55 pessoas;

4º lanche: 16 h 30 min do dia 09/08 - serviço de fornecimento de lanches
para 55 pessoas;

5 . 2 O encontro tem previsão de início a partir da 8 horas da manhã com o
credenciamento e às 08:30 apresentação de palestras sobre temas de relevância a esta
Justiça Especializada.

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

6. Local de Entrega:

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

7. Da Gestão e Fiscalização do Contrato

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

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

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

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

8. Das Obrigações da Contratada

Além das obrigações constantes nas especificações no item 3 (ESPECIFICAÇÕES DO
OBJETO), constituem obrigações da CONTRATADA:

8 . 1 Responsabilizar-se integralmente pelo objeto contratado, nas quantidades e
padrões estabelecidos, vindo a responder pelos danos causados diretamente ao TRE
de Alagoas ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da legislação
vigente, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento pelo órgão contratante, conforme determina o art. 70 da Lei Federal
nº 8.666/1993.

8 . 2 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante,
obrigando a atender, de imediato, todas as reclamações a respeito da qualidade dos
serviços;

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

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

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

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

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

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

10. Das Penalidades

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

Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigações

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

10.1.2 O CONTRATANTE, a partir do 4ª (quarta) hora de atraso, poderá recusar o
objeto contratado, ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a
multa 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,
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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 hora, limitada a 10% (dez por cento) sobre o valor da total da contratação.

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

Multa por Rescisão

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

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

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

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

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

10.1.10 As penalidades aplicadas à contratada serão registradas no SICAF.

11. Do Procedimento para Pagamento

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

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

a) Certidão de regularidade com a Seguridade Social;

b) Certidão de regularidade com o FGTS;

c) Certidão de regularidade com a Fazenda Federal;

d) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
contratado, ou outra equivalente, na forma da lei;

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

11.3 O processo de pagamento deve atentar para o procedimento estabelecido na IN
n.º 7, de 05 de julho de 2021, que versa sobre o processo de pagamento no Tribunal
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Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL .

Maceió - AL, 11 de maio de 2022.

 

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico
Judiciário, em 11/05/2022, às 17:26, 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
1062807 e o código CRC 864378FD.

0002652-63.2022.6.02.8502 1062807v5
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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 maio de 2022.
À GSAD, em paralelo à SEIC
 

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

 
Senhor Secretário
 
Considerando que o evento de capacitação também se

destina a permitir o repasse de informações acerca das Eleições de
2022 para os servidores dos cartórios eleitorais e que grande parte
das contratações do pleito estão em fase inicial, informamos a
alteração da data do II Encontro de Servidores do TRE de Alagoas,
para 08 e 09 de agosto, assim como sobre a realização de ajustes no
antigo Termo de Referência (1059746), alterado para o novo Termo
de Referência EJE, evento 1062807, inclusive com a alteração da
forma de disponibilização dos lanches, retirando a necessidade de
acondicionamento em kits individuais, a fim de permitir maior
economia, sem a perda da qualidade do lanche.

Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico
Judiciário, em 11/05/2022, às 17:26, 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
1063675 e o código CRC CBCC6834.

0002652-63.2022.6.02.8502 1063675v1
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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 maio de 2022.
À SEIC
 
Senhora Chefe,
 
Remeto os presentes autos em atenção ao

Despacho EJE (doc. 1063675), para reiterar a solicitação
inserta no Despacho GSAD (doc. 1061448), no sentido da
realização da cotação prévia da aquisição de que trata o novo
Termo de Referência EJE (doc. 1062807).

 
Atenciosamente.  

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/05/2022, às 18:27, 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
1063734 e o código CRC 57D18890.

0002652-63.2022.6.02.8502 1063734v1
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E-mail - 1064201

Data de Envio: 
  12/05/2022 12:47:03

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

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

Assunto: 
  Lanche TRE-AL 08 e 09 de agosto

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, quando
da realização do II Encontro de Servidores do TRE de Alagoas, previsto para os dias 08 e 09 de agosto de
2022.

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

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1062807.html

E-mail SEIC 1064201         SEI 0002652-63.2022.6.02.8502 / pg. 38



E-mail - 1064899

Data de Envio: 
  12/05/2022 18:59:03

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

Para:
    legmaceio@gmail.com

Assunto: 
  Lanche TRE-AL 08 e 09 de agosto

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, quando
da realização do II Encontro de Servidores do TRE de Alagoas, previsto para os dias 08 e 09 de agosto de
2022.

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

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1062807.html
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E-mail - 1080576

Data de Envio: 
  02/06/2022 14:43:32

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

Para:
    festafacil@lacharlotte.com.br

Assunto: 
  Lanche TRE-AL 08 e 09 de agosto

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, quando
da realização do II Encontro de Servidores do TRE de Alagoas, previsto para os dias 08 e 09 de agosto de
2022.

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

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1062807.html
    Termo_de_Referencia_1062807.html

E-mail SEIC 1080576         SEI 0002652-63.2022.6.02.8502 / pg. 40



E-mail - 1080608

Data de Envio: 
  02/06/2022 15:01:28

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

Para:
    festafacillacharlotte@gmail.com

Assunto: 
  Lanche TRE-AL 08 e 09 de agosto

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, quando
da realização do II Encontro de Servidores do TRE de Alagoas, previsto para os dias 08 e 09 de agosto de
2022.

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

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1062807.html
    Termo_de_Referencia_1062807.html
    Termo_de_Referencia_1062807.html
    E_mail_1080576.html
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E-mail - 1080659

Data de Envio: 
  02/06/2022 15:30:34

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

Para:
    felipepbc18@hotmail.com

Assunto: 
  Lanche TRE-AL 08 e 09 de agosto

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, quando
da realização do II Encontro de Servidores do TRE de Alagoas, previsto para os dias 08 e 09 de agosto de
2022.

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

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1062807.html
    Termo_de_Referencia_1062807.html
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E-mail - 1083939

Data de Envio: 
  08/06/2022 15:20:43

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

Para:
    ph_kp@yahoo.com.br
    falarcomrz@gmail.com
    andresiqueira30@hotmail.com

Assunto: 
  Lanche TRE-AL 08 e 09 de agosto

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, quando
da realização do II Encontro de Servidores do TRE de Alagoas, previsto para os dias 08 e 09 de agosto de
2022.

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

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1062807.html
    Termo_de_Referencia_1062807.html
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E-mail - 1084019

Data de Envio: 
  08/06/2022 16:03:05

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

Para:
    gavua@gavua.com.br

Assunto: 
  Lanche TRE-AL 08 e 09 de agosto

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, quando
da realização do II Encontro de Servidores do TRE de Alagoas, previsto para os dias 08 e 09 de agosto de
2022.

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

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1062807.html
    Termo_de_Referencia_1062807.html
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E-mail - 1084030

Data de Envio: 
  08/06/2022 16:06:35

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

Para:
    contato@okalango.com
    cscjr@terra.com.br
    eventual@eventualpromocoes.com.br

Assunto: 
  Lanche TRE-AL 08 e 09 de agosto

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, quando
da realização do II Encontro de Servidores do TRE de Alagoas, previsto para os dias 08 e 09 de agosto de
2022.

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

Atenciosamente,

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

Anexos:
    Termo_de_Referencia_1062807.html
    Termo_de_Referencia_1062807.html
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ORÇAMENTO 

SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA O II ENCONTRO DOS 

SERVIDORES DO TER DE ALAGOAS, À SER REALIZADO NOS DIAS 

08 E 09 DE AGOSTO DE 2022 

SERÃO OFERTADOS SEGUNDO SOLICITAÇÃO 600ML 

( REFRIGERANTES E SUCOS), 6 SALGADOS, 2 SANDUÍCHES, 2 

FATIAS DE BOLO, SALADA DE FRUTAS E PETTIT FOURS, 

SEGUINDO TODAS AS SOLICITAÇÕES DE SABORES E MATERIAL 

PARA SERVIÇO E DESCARTÁVEIS 

VALOR POR PESSOA R$ 39,00 

VALOR POR EVENTO PARA 55 PESSOAS R$ 2.145,00 

VALOR TOTAL PARA 4 EVENTOS R$ 8.580,00 

SONHOS JUBILLU 40.242.739/0001-24 

 

MACEIÓ, 14/06/22 
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01941387470Usuário:

14/06/2022 17:22:40Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

Credor/Devedor não existente no Siafi Adimplente40242739
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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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: VANILDE GOMES DOS SANTOS 00864519443 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.242.739/0001-24
Certidão nº: 18994289/2022
Expedição: 14/06/2022, às 17:21:34
Validade: 11/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que VANILDE GOMES DOS SANTOS 00864519443 (MATRIZ E FILIAIS)
, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 40.242.739/0001-24, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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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: 14/06/2022 17:20:58 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: VANILDE GOMES DOS SANTOS 00864519443 
CNPJ: 40.242.739/0001-24 
 
 
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: Sistema do CNJ está indisponível 
 
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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N° Via 1

ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO DA CERTIDÃO: 0922099/22-72

Contribuinte
VANILDE GOMES DOS SANTOS 00864519443

CPF/CNPJ
40.242.739/0001-24

Endereço
RUA PIO XII, 966  , BAIRRO JATIUCA, MACEIO/AL - CEP: 57.035-560

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), 14 de Junho de 2022

Válida até: 12/09/2022

Código de autenticidade: 6B6EA9F506AB262B
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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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

 
Nome: VANILDE GOMES DOS SANTOS 00864519443
CNPJ: 40.242.739/0001-24 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

constam débitos  administrados  pela  Secretaria  da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código  Tributário  Nacional  (CTN),  ou  objeto  de  decisão  judicial  que  determina  sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

1.

não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

2.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:19:46 do dia 14/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 11/12/2022.
Código de controle da certidão: 3567.0378.12C8.8B4A
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/06/2022 às 14:06) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ nº 40.242.739/0001-24.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

62B1.FAAC.DB5D.7212 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 21/06/2022 as 14:06:52 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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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 junho de 2022.
 
À AJ-DG
 
Senhor Assessor,
 
Trata-se de contratação de fornecimento de

lanches e materiais necessários ao seu consumo, contendo
todos os alimentos prontos para o consumo, quando da
realização do II Encontro de Servidores do TRE de Alagoas,
previsto para os dias 08 e 09 de agosto de 2022, conforme
Termo de Referência 1062807.

 
Até o presente momento, a presente contratação

está estimada em R$ 8.580,00 (oito mil quinhentos e oitenta
reais).

 
Atualmente, tramita neste Regional o processo

0005590-65.2021.6.02.8502, que tem por objeto a aquisição
de lanches para sessões plenárias do Tribunal durante o
período eleitoral, de agosto a dezembro de 2022, no valor
estimado de R$ 44.122,50 (quarenta e quatro mil cento e vinte
e dois reais e cinquenta centavos).

 
Tendo em vista que as duas contratações, apesar da

similitude de objetos, seriam suportadas por orçamentos
diversos, situação que se assemelha àquela ventilada por
Vossa Senhoria no Parecer nº 988 / 2021 0932974,
solicitamos manifestação prévia de Vossa Senhoria acerca da
viabilidade legal da formalização da presente contratação, por
dispensa de licitação, com fulcro no inciso II, artigo 24, da Lei
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nº 8.666/1993.
 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 21/06/2022, 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
1092544 e o código CRC 6297D7CE.

0002652-63.2022.6.02.8502 1092544v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0002652-63.2022.6.02.8502
INTERESSADO : ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO :  

 

Parecer nº 844 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

Vieram os autos a esta Assessoria Jurídica, por
conduto do Despacho SEIC, para prévia manifestação acerca
da contratação para fornecimento de lanches e materiais
necessários, contendo todos os alimentos prontos para o
consumo, quando da realização do II Encontro de Servidores
do TRE de Alagoas, previsto para os dias 08 e 09 de agosto de
2022, conforme Termo de Referência 1062807.

 
Referido expediente cita o processo 0005590-

65.2021.6.02.8502, que tem por objeto a aquisição de lanches
para sessões plenárias do Tribunal durante o período
eleitoral, de agosto a dezembro de 2022, no valor estimado de
R$ 44.122,50 (quarenta e quatro mil cento e vinte e dois reais
e cinquenta centavos).

 
Argumenta também que a situação ora colocada sob

a desbaste se assemelha a situação disposta no Parecer nº 988
/ 2021 0932974.

 
É o que se tem a relatar.
 
Primeiramente, é de se registrar que a contratação

ora almejada não tem qualquer correlação com a refenciada
no citado parecer, a não ser o fato de "correrem" por
orçamentos distintos.

 
Na citada peça técnica, assentada de forma

excepcionalíssima para uma contratação urgente e
imprevisível voltada a uma eleição suplementar, foi
asseverado que os objetos a serem contratados ali eram
diversos, totalmente distintos, de forma a afastar, portanto,
qualquer perspectiva alinhada a eventual fracionamento de
despesas.

 
Ademais, também foi delimitado que, por si só, o

pagamento pela via de orçamentos diversos, não seria
bastante para fundamentar o afastamento da fração para fins
de aquisições e/ou formatações de avenças.

 
É sabido e consabido que a regra deve ser sempre a

da via licitatória, não havendo obstáculo, poprém, a utilização
do caminho da dispensa, quando houver possibilidade prática
e legal para tanto, vez que a este meandro socorre todas as
configurações que deveriam ser seguidas na licitação
concorrencial comum.

 
Com os registros supra, cabe a essa unidade

administrativa, por competência regulamentar, a definição do
escopo a ser seguido, o qual, no momento oportuno, terá a
regularidade aferida por esta AJ/DG.
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Realce-se que, como já explanado supra, aquilo que
colocado no mencionado Parecer nº 988/2021 0932974 não
deve ser usado como parâmetro senão para aquela situação,
também não tendo o viés de consubstanciar o argumento da
utilização de orçamentos diversos como bastantes para
permitir contratações em separado, com o afastamento só por
isso da necessidade de planejamento capaz evitar o
fracionamento de despesas.

 
Em qualquer situação, cabe nessa sempre a

premissa colmatada na possibilidade ou não de previsão.
 
A previsibilidade dá o norte a ser seguido.
 
Se é possível prever e planejar, para ganho de

economia de escala e proteção da isonomia, deve-se sempre
licitar.

 
Já se a  demanda é imprevisível, a priori, estará

afastada a perpectiva de condução processual e do eventual
fracionamento.

 
É como opino.
 
À Seção de Instrução de Contratações, para

conhecimento e continuidade do feito.  

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 23/06/2022, às 11:53, 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
1093506 e o código CRC 01D9210C.

0002652-63.2022.6.02.8502 1093506v5
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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 junho de 2022.
 
À COMAP
 
Senhora Coordenadora,
 
Trata-se de contratação de fornecimento de

lanches e materiais necessários ao seu consumo, contendo
todos os alimentos prontos para o consumo, quando da
realização do II Encontro de Servidores do TRE de Alagoas,
previsto para os dias 08 e 09 de agosto de 2022, conforme
Termo de Referência 1062807.

 
Os autos vieram para realização de cotação prévia

da despesa, conforme despacho GSAD 1061448.
 
Inicialmente, esta unidade solicitou,

reiteradamente, a diversas empresas do ramo de atividade de
lanches propostas que visassem subsidiar a obtenção de valor
estimado, ante as especificidades do TR e as próprias
vicissitudes inerentes a contratações com a Administração
Pública, várias empresas não atenderam às solicitações ou
afirmaram que aguardariam a realização de um eventual
pregão para apresentarem proposta. Dessa forma, apenas a
empresa Adriana Doces Sonhos apresentou proposta que
acreditamos ser condizente com a realidade do mercado local:

 
VALOR UNITÁRIO QUANTIDADE VALOR GLOBAL

R$ 39,00 4 x 55= 220 R$ 8.580,00
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Em paralelo, visando a antecipar uma provável

contratação, foram solicitados esclarecimentos à APE quanto
à existência de outras contratações semelhantes que seriam
suportadas por orçamento referente às eleições deste ano,
com o intuito de verificar a ocorrência de fracionamento de
despesa ou a possibilidade contratação direta em decorrência
do valor. Bem como foram juntadas as certidões de
regularidade fiscal da empresa que apresentou proposta.

 
A APE opinou informando que em qualquer

situação, cabe nessa sempre a premissa colmatada na
possibilidade ou não de previsão - Parecer 844 (1093506).

 
Assim, não se deve olvidar que tramita neste

Regional o processo 0005590-65.2021.6.02.8502, que tem por
objeto a aquisição de lanches para sessões plenárias do
Tribunal durante o período eleitoral, de agosto a dezembro de
2022, no valor estimado de R$ 44.122,50 (quarenta e quatro
mil cento e vinte e dois reais e cinquenta centavos).

 
Desta forma, estimamos, previamente, a presente

despesa em R$ 8.580,00 (oito mil quinhentos e oitenta reais)
para todo o evento.

 

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 27/06/2022, às 16:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1094897 e o código CRC 0CDA708D.

0002652-63.2022.6.02.8502 1094897v1
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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 junho de 2022.
 
À SAD
 
Senhor Secretário,
 
De acordo com o Despacho SEIC 1094897, encaminho os

presentes autos com a cotação prévia  para as providências cabíveis.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 27/06/2022, às 17:05, 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
1094986 e o código CRC 7DDA0F97.

0002652-63.2022.6.02.8502 1094986v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2022.
Devolvo os autos à COMAP para que a Unidade

emita pronunciamento quanto á modalidade de contratação,
na forma do previsto no art. 8º da Resolução TRE-AL nº
15.787/2017.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/06/2022, 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
1095836 e o código CRC 260FCB14.

0002652-63.2022.6.02.8502 1095836v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2022.
À SEIC,
Para em conformidade com o Despacho SAD

1095836, dar continuidade à instrução, indicando o
enquadramento legal/modalidade de contratação, na forma do
previsto no art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 28/06/2022, 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
1095871 e o código CRC EA45D11A.

0002652-63.2022.6.02.8502 1095871v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2022.
Senhora Coordenadora,
 
Em atenção ao Despacho GSAD 1095836 e em

complemento ao Despacho SEIC 1094897, tendo em vista a
previsão de outras contratações semelhantes para este
exercício, 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.

 
Oportunamente, sugerimos o CATSER: 3697 -

Fornecimento de refeições / lanches / salgados / doces.
 
Respeitosamente.

  

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES, Chefe
de Seção Substituto, em 28/06/2022, às 16:48, 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
1095876 e o código CRC D28CB90D.

0002652-63.2022.6.02.8502 1095876v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2022.

 

À SLC
 
Tratam os presentes autos de contratação dos serviços

de fornecimento de lanches e materiais necessários ao seu
consumo,  quando da realização do II Encontro de Servidores
do TRE de Alagoas, previsto para os dias 08 e 09 de agosto de
2022, de acordo com o Termo de Referência 1062807 .

Nesse sentido, dando continuidade ao trâmite,
encaminho o procedimento em tela à SLC, para elaboração da minuta
do instrumento convocatório, em atendimento do artigo 4º, Inciso IX,
da Resolução TRE/AL nº 15.787/2017, com consequente remessa à
AJ-DG para a competente análise.

Concomitantemente, à COFIN para realização da reserva
de crédito.

 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador, em 28/06/2022, às 16:56, 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
1095895 e o código CRC 74ADC636.

0002652-63.2022.6.02.8502 1095895v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 28 de junho de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho COMAP

(1095895).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 28/06/2022, às 16:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1095907 e o código CRC 7A049893.

0002652-63.2022.6.02.8502 1095907v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  28/06/2022 19:02
        ***.465.684-**

Pré-empenho

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

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

2022 PE 180

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 167673 0100000000 339039 70276 AL CAPEJE

Data de Emissão Processo Taxa de Câmbio Valor

28/06/2022 0002652-63.2022.6.02 - 8.580,00

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 PARA CONTRATAÇÃO DE LANCHES. EJE . CAPACITAÇÃO.
PROC 0002652-63.2022.6.02.8502

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data Operação Valor

28/06/2022 Inclusão 8.580,00

Operações

1  de      1000
Versão Data/Hora

28/06/2022 18:49:11
Operação
Inclusão
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

PRÉ-EMPENHO 180-2022; 2022RO000804.

Observação:

- VALOR CONSTA NA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA ORDINÁRIA DE
CAPACITAÇÃO DA EJE. ESTIMATIVA NO DOC 1094897.

- VIDE MENÇÃO À CAPACITAÇÃO NO DOC 1035066.
- O PROC. DE LANCHES DO ANO ANTERIOR DA EJE TAMBÉM FOI

CAPACITAÇÃO - VIDE PROC 0006507-84.2021.6.02.8502 E NE
(RECLASSIFICAÇÃO) DOC. 0965667.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 30/06/2022, às 14:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1096031 e o código CRC A6889C8F.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/2022 

 

MINUTA 
 

PROCESSO Nº 0002652-63.2022.6.02.8502 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado  
Data: XX de XXXX de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: XX horas 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 

Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos, objetivando a contratação de serviços de fornecimento de lanches, 
tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração.  

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 
2002, pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 
de outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com 
suas posteriores alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e de mais normas 
pertinentes. Aplicam-se ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 
18 de junho de 2001, da Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial 
da União, edição de 19 de junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da 
Secretaria deste Tribunal, bem como, no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 e demais exigências deste Edital e seus anexos.  

 
1- DO OBJETO, DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

 
1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação dos serviços de 
fornecimento de lanches e materiais necessários ao seu consumo, contendo todos os 
alimentos prontos para o consumo, quando da realização do II Encontro de Servidores do 
TRE de Alagoas, previsto para os dias 08 e 09 de agosto de 2022. 

1.2. Os lanches deverão ser entregues no hall de entrada do Prédio-Sede 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL, situado à Rua Aristeu de Andrade, nº 
377, Farol, Maceió/AL, CEP 57051-090.  

1.3. Os itens deverão ser entregues em até 01 (uma) hora antes dos 
seguintes horários: 

a) 1º lanche: 10 h 30 min do dia 08/08 - serviço de fornecimento de lanches 
para 55 pessoas; 

b) 2º lanche: 16 h 30 min do dia 08/08- serviço de fornecimento de lanches 
para 55 pessoas; 

c) 3º lanche: 10 h 30 min do dia 09/08 - serviço de fornecimento de lanches 
para 55 pessoas; 
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d) 4º lanche: 16 h 30 min do dia 09/08 - serviço de fornecimento de lanches 
para 55 pessoas; 

 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 

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

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

2.2.      Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e 

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

Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

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

2006. 

2.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

c) estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com 

poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou 

judicialmente; 

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

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades 

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

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

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

2.4.               Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” 
ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

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

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

seus arts. 42 a 49; 

a.1)    Como esta licitação prevê a participação exclusiva de 
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microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo 

“não” impedirá o prosseguimento no certame; 

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

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h)   que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência 

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

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

8.213, de 24 de julho de 1991. 

2.5.   A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição 

sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

3  – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

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

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

eletrônica. 

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

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

conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

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

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados 
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cadastrais no SICAF e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela 

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

logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação. 

 

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

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

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

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

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

documentação. 

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

4.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

de sua desconexão. 

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

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

melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para 

acesso público após o encerramento do envio de lances. 

 

5 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor total dos serviços ofertados, considerando o fornecimento do 
quantitativo total  estimado; 
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b)  Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à 

especificação constante no Anexo I; 

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

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

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação. 

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas 

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

públicas. 

5.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato 

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

condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 

pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de 

superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

 

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

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

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

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas 

exigidas no Termo de Referência. 

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo 

que somente estas participarão da fase de lances. 

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

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

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

recebimento e do valor consignado no registro. 

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

considerando o fornecimento do quantitativo total estimado de  lanches para 4 

eventos, com 55 pessoas. 

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

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por 

ele ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

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

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

sucessivos, com lance final e fechado. 

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

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

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

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

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

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

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

qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a 
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ocorrência ser comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério 

da Economia; 

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

em campo próprio do sistema. 

6.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo 

aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

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

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

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a 

recepção dos lances. 

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

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

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

no sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

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

neste Edital e seus anexos. 

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

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

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

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

fechado. 

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

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

a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

6.22.1.  no pais; 

6.22.2.  por empresas brasileiras; 

6.22.3.  por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

6.22.4.  por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas. 

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

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

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

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

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

documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles 

exigidos neste Edital e já apresentados. 

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

 
7.  DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

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

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

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

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

10.024/2019. 

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

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

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

desclassificação. 

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.3.1. O preço máximo total fixado para os serviços ora licitados é de R$ 
8.580,00 (oito mil, quinhentos e oitenta reais), que, de modo algum, vincula a 
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços 
inferiores. 

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem 

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

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

7.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para 

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

indícios que fundamentam a suspeita. 

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

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

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

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

horas, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por 

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

formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

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

 

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

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

classificação. 

7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

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

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

disposto no item 6.24. 

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

verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
 

8 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

8.1.1. SICAF; 

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

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

 

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 
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fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 

8.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

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

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

subsequente. 

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

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

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

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

2018. 

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

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

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

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

8.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

8.5.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do 

licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de 

certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) 

válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

8.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

 

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

Minuta de edital de Pregão Eletrônico (1100610)         SEI 0002652-63.2022.6.02.8502 / pg. 79



PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

  

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

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

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

emitidos somente em nome da matriz. 

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

diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, 

quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 
8.10. Ressalvado o disposto no item 4.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

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

habilitação: 

8.10.1. Habilitação jurídica: 

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado 

de documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

8.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva. 

 

8.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso;  

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
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(PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da 

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

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

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 

Nacional. 

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

(FGTS); 

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

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

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

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

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

compatível com o objeto contratual; 

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

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação 

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

equivalente, na forma da lei; 

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

8.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 
8.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

 
8.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 
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8.10.2.6. Uma vez constatada a existência de alguma restrição no que 

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

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

comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual 

período, a critério da administração pública, quando requerida pelo 

licitante, mediante apresentação de justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

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

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

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

8.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

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

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

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou 

apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções 

cabíveis. 

8.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

licitante nos remanescentes. 

8.10.3. Quanto à habilitação técnica: 
 

a) Licença ou  alvará , expedido pela Vigilância Sanitária Municipal do local de 
preparação e fornecimento dos lanches, comprovando boas condições de 
armazenagem e preparo do objeto licitado. 

 
b) pelo menos, 01 (um) atestado ou declaração de capacidade técnica, em 
nome do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprove a prestação, em no mínimo 50% (cinquenta por cento), de serviços 
semelhantes ao objeto licitado. 

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

licitante será declarado vencedor. 

 

9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
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9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada 

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

deverá: 

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

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

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

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

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do serviço ofertado; 

d) conter o preço unitário do lanche por pessoa e  p r e ç o  total dos 
serviços ofertados. 

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

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

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

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

documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
10 - DOS RECURSOS. 

 

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

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

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

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

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

10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a 
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tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite 

ou não o recurso, fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

 

11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

que dele dependam; 

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

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

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

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

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

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

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

dados cadastrais atualizados. 

 

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

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

ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, 
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após a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

 

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

13.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 21.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

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

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

13.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

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

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

al.jus.br. 

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

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

formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

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

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

13.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo 

sistema e vincularão os participantes e a administração. 

 

14 – DA CONTRATAÇÃO 
 

14.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante Nota 
de Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, inclusive, valor, prazo de 
pagamento, prazo de execução em conformidade com este edital e seus anexos. 
 
14.2. A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
14.3. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência da 
contratação. 
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14.4. Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou se 
recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para celebrar a contratação, 
observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das 
sanções cabíveis. 

 
15 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
15.1.  Nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, a responsabilidade 
pela gestão desta contratação ficará a cargo da Escola Judiciária Eleitoral, através de 
servidor designado, que também será responsável pelo recebimento e atesto do 
documento de cobrança. 

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

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

15.4.   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”. 

 

16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

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

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

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 
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IV - causar o atraso na execução do objeto;  

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato;  

VII - fraudar a execução do contrato;  

VIII - comportar-se de modo inidôneo;  

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 
 

16.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita 
às sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito 
à ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

 

16.3. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação das  seguintes sanções: 

 

a) Multa por descumprimento de prazos e obrigações:  

a.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 hora, até o máximo 
de 10% (dez por cento) sobre o valor da total da contratação. 

a.1.1) O  CONTRATANTE, a partir do 4ª (quarta) hora de atraso, poderá 
recusar o objeto contratado, ocasião na qual será cobrada a multa 
relativa à recusa e não mais a multa por atraso, ante a 
inacumulabilidade da cobrança. 

a.2) Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor da total da contratação; 

a.2.1) Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do 
prazo estabelecido no subitem “a.1.1”, as hipóteses em que a 
contratada não apresentar situação regular conforme exigências 
contidas neste Edital, no Termo de Referência. 

a.3) 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 hora, limitada a 10% (dez por cento) sobre o 
valor da total da contratação. 

a.4) A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a 
Administração rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em 
Lei. 

b) Multa por rescisão: 

b.1) Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 10% 
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(dez por cento) sobre o valor da total da contratação. 

b.1.1) 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. 

c) 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. 

16.4. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 

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

16.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 

 
16.7. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 
109 da Lei nº 8.666/1993. 

16.8. Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o 
pagamento, a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, 
consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros 
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês. 

 
16.9. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer 
penalidade imposta à licitante contratada. 

 
16.10. O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
16.11. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

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

 
16.12. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 

 
16.13. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de 
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário 
Oficial da União. 
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17 - DO PAGAMENTO 

 

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

17.1.1.  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. 

 
17.1.2. O atesto ocorrerá em até 02 (dois) dias úteis a partir do 
recebimento pela gestão ou  fiscalização da contratação. 

 
17.1.3. A Nota Fiscal do serviço deverá informar quantos e quais os dias do 
fornecimento dos lanches. 

 
17.1.4. 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. 

 
17.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades  eventualmente aplicadas. 

 
17.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 
17.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 

 
17.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da 
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de 2004, 
para que sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula 
acima. 

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

EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 
efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100) I= (6/100) I = 0,0001644 

365 365 
 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

18.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta 
dos recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 
2022, relativos ao PTRES n° 167673 - Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica). 

 
19 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
19.1. São Obrigações do Contratante: 

 
a) Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Edital. 

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

c) Efetuar o pagamento na forma ajustada neste edital e seus anexos; 

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

 

20 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

20.1. São obrigações da Contratada: 
 

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

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

c) 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 
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anuência por parte da administração; 

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

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

f) Por acordo entre as partes as supressões poderão ser superiores ao limite de 
25% estabelecido no item anterior; 

g) Atender prontamente todas as solicitações do TRE de Alagoas previstas neste 
Edital e seus anexos; 

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

i) 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; 

j) 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; 

k) 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; 

l) 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; 

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

21 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

pública observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

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

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

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

contratação. 

21.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em 

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

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

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

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

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

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

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

dias de expediente na Administração. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

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

 

21.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro 
dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

 
21.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro 
Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
21.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 

 
21.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 21.11, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 

 
21.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato. 

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

 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 
 

 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

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 lanches e materiais necessários ao 
seu consumo, contendo todos os alimentos prontos para o consumo, quando da realização 
do II Encontro de Servidores do TRE de Alagoas, previsto para os dias 08 e 09 de agosto de 2022. 

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

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

2. Quantidade: 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANTIDADE 
ESTIMADA DE 
LANCHES (A) 

PREÇO 
UNITÁRIO DO 
LANCHE POR 
PESSOA (B) 

PREÇO 
TOTAL 
ESTIMADO 
(A x B) 

01 

Serviço de fornecimento de 
lanches (coffee-breaks) para 
eventos institucionais do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, 
conforme sugestões abaixo: 

Bebidas: sucos de frutas, natural 
ou polpa, servidas em jarras de 
2L, conforme sugestões abaixo: 
Sucos (mínimo 2 tipos naturais 
(laranja, limão, uva), sucos 
elaborados com polpa congelada 
(acerola, caju, manga, abacaxi, 
abacaxi com hortelã, uva, 
maracujá, mangaba, cajá, 
pitanga, pinha, goiaba e graviola). 

 
Refrigerantes (mínimo de 2 tipos): 
tipo cola e guaraná, regular e 
sem açúcar (Zero ou diet) 

Salgados variados finos conforme 

Pessoa 
04 eventos 
x 55 pessoas  
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sugestões abaixo: 
quiches (queijo, tomate seco, alho 
poró e peru), folhados (frango, 
presunto e queijo); pastéis de 
forno (queijo e carne), empadas 
(camarão, queijo e 
palmito), croissants (queijo, 
queijo e presunto), coxinha de 
galinha e bolinho de bacalhau. 

Doces variados finos e/ou folhados 
e/ou recheados, conforme 
sugestões abaixo: 
folhado de goiaba, croissant de 
chocolate, trufa de amêndoas, 
pastéis, tortinha de limão e 
tortinha diversos sabores. 

Bolos regionais e/ou finos e/ou 
tortas sugestões 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, cheesecake 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, sanduíche 
de metro recheado, sanduíche 
recheado, cortado ao meio e 
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gelado. 

Frutas fatiadas ou salada de 
frutas, conforme sugestões 
abaixo: 
Mamão formosa e papaia, 
melancia, melão, abacaxi, manga, 
kiwi, uva verde, uva roxa, goiaba, 
ameixa fresca, pera, maça, 
laranja, tangerina. 

Quantitativo estimado para 
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 lanches para 55 pessoas, em 4 intervalos distintos, dentro do evento de 
capacitação conforme estimativa detalhada no item 2. 

3.2 A arrumação no local de realização do serviço, estará a cargo da contratada, bem como a 
apresentação em suportes apropriados, acrescentando-se material descartável e 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 perfeito estado, apresentando ótima 
aparência, consistência, odor, cor, textura e sabor característicos. 

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

3.6 A interessada deverá consignar na Proposta Comercial o valor unitário por pessoa referente ao 
fornecimento do lanche. 

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

3.8 A contratada deve estar apta a realizar o fornecimento nos dias 08 e 09 de agosto de 2022. 
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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 lanches constantes do item 3.9 devem conter identificação diferenciada que possibilite rápida 
detecção por servidores e membros consumidores. 

4. Justificativa: 

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

4.2 O encontro de servidores encontra-se no escopo de atuação da escola Judiciária Eleitoral e tem 
por objetivo a valorização e integração dos servidores das diversas Zonas Eleitorais. 

5. Prazo para entrega: 

5.1 Os itens deverão ser entregues em até 01 (uma) hora antes dos seguintes horários: 

1º lanche: 10 h 30 min do dia 08/08 - serviço de fornecimento de lanches para 55 pessoas; 

2º lanche: 16 h 30 min do dia 08/08- serviço de fornecimento de lanches para 55 pessoas; 

3º lanche: 10 h 30 min do dia 09/08 - serviço de fornecimento de lanches para 55 pessoas; 

4º lanche: 16 h 30 min do dia 09/08 - serviço de fornecimento de lanches para 55 pessoas; 

5.2 O encontro tem previsão de início a partir da 8 horas da manhã com o credenciamento e às 08:30 
apresentação de palestras sobre temas de relevância a esta Justiça Especializada. 

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

6. Local de Entrega: 

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

7. Da Gestão e Fiscalização do Contrato 

7.1 Nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, a responsabilidade pela gestão desta 
contratação ficará a cargo da Escola Judiciária Eleitoral, através de servidor designado, que também 
será responsável pelo recebimento e atesto do documento de cobrança. 
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7.2 Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da contratada, 
os titulares da fiscalização deverão, de imediato, comunicar por escrito à Administração, que tomará 
as providências para que se apliquem as sanções previstas na lei, no Edital, Termo de Referência e na 
Minuta de Contrato, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão. 

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

7.4 A IN n.º 7, de 05 de julho de 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, vindo a responder pelos danos causados diretamente ao TRE de Alagoas ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo, nos termos da legislação vigente, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão contratante, conforme determina o 
art. 70 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

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

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

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

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

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

10. Das Penalidades 

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

Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigações 

10.1.1 Na hipótese da CONTRATADA não iniciar o objeto contratado no prazo estabelecido no Termo 
de Referência, caracterizar-se-á atraso, e será aplicada multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) 
por hora, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da total da contratação. 
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10.1.2 O CONTRATANTE, a partir do 4ª (quarta) hora de atraso, poderá recusar o objeto contratado, 
ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa 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 hora, limitada a 10% 
(dez por cento) sobre o valor da total da contratação. 

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

Multa por Rescisão 

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

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

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

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

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

10.1.10 As penalidades aplicadas à contratada serão registradas no SICAF. 

11. Do Procedimento para Pagamento 

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

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

 
Maceió - AL, 11 de maio de 2022. 

  

 

 Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico Judiciário, em 11/05/2022, às 17:26, conforme 

art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

 

                                                          ANEXO II 
 

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa: 

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de 
Identidade 

 

Orgão Expedidor  

CPF  

 

Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  

Conta  

 

Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  

Carg
o 

 

Endereç
o 

 

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

 

Empresa optante pelo SIMPLES? ( ) Sim ( ) Não 
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INFORMAÇÃO Nº 4176 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD,
Senhor Secretário, 

 

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando a contratação de serviço
de fornecimento de lanches para evento que se realizará nos dias 08 e 09 de agosto de
2022.

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

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

Conforme orientação de Vossa Senhoria, foi incluída qualificação técnica nos moldes do
Pregão Eletrônico nº 15/2020.

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

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

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

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

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

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

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

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

Respeitosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 06/07/2022, às 16:20, 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
1100611 e o código CRC FF65E743.

0002652-63.2022.6.02.8502 1100611v2
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 06 de julho de 2022.
Reporto-me à Informação 4176, da SLC

(doc. 1100611), acerca da qual nada temos a opor, para
remeter os autos à Assessoria Jurídica, com vista à análise e,
se for o caso, aprovação da minuta do edital (doc. 1100610).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 06/07/2022, 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
1100643 e o código CRC 284C3690.

0002652-63.2022.6.02.8502 1100643v1
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PROCESSO : 0002652-63.2022.6.02.8502
INTERESSADO : ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : ANÁLISE MINUTA EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES.

 

Parecer nº 931 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
1. DO OBJETO
 
Trata-se de análise de minuta de edital de PREGÃO

ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a
contratação de serviços de fornecimento de lanches e
materiais necessários ao seu consumo, para a realização do II
Encontro de Servidores do TRE de Alagoas, tudo de acordo
com requisição promovida pela Secretaria de Administração
dessa Corte, por meio da Escola Judiciária Eleitoral do
TRE/AL, conforme as especificações constantes no Termo de
Referência (1062807).

 
2.  DA RESOLUÇÃO TRE/AL Nº 15.817/2017
 
   Registre-se que, neste Tribunal, o tema de

concessão de lanches a servidores está previsto no art. 3º da
Resolução TRE-AL nº 15.817/2017, litteris: 

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

 
3. DO PROCEDIMENTO
 
A Escola Judiciária Eleitoral inaugurou os autos,

por meio do Despacho EJE (1035066), no qual informou a
pretensão de realizar a contratação de serviço de
fornecimento de lanches para eventos e capacitações para o
ano de 2022, solicitando a manifestação das demais unidades
deste Regional sobre a demanda.

 
Após constatado que apenas a EJE possui

programação com fornecimento de alimentação no presente
exercício, a unidade juntou aos autos o Termo de Referência
(1062807) relativo à contratação, para atender as
necessidades desta natureza durante o II Encontro de
Servidores.

 
A Secretaria de Administração (1063734) remeteu

os autos para a Seção de Instrução de Contratações para a
realização de cotação prévia da aquisição.

 
Tendo recebido os autos para pesquisa de preços, a

Seção de Instrução de Contratações se manifestou no
Despacho SEIC 1094897, informando que fora realizada
a pesquisa com a solicitação de orçamento a diversas
empresas no ramo de atividade de lanches para obtenção de
estimativa de valor para a contratação. Conforme aponta a
unidade, várias empresas não atenderam às solicitações ou
afirmaram que aguardariam a realização de um eventual
pregão para apresentarem proposta, tendo recebido apenas
uma proposta no valor de global de R$ 8.580,00 (oito mil
quinhentos e oitenta reais).

 
A SEIC sugere, no Despacho (1095876), a

realização de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, com
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fundamento na Lei 10.520/2002, regulamentada pelo Decreto
nº 10.024/2019, com restrição de participação a
microempresas e empresas de pequeno porte, tendo em vista a
previsão de outras contratações semelhantes para este
exercício.

 
De posse  dos autos, a Seção de Licitações e

Contratos elaborou minuta do edital (1100610), ressaltando
na Informação 4176 (1100611) que conferiu exclusividade de
participação às pequenas e microempresas, em razão do valor
estimado da contratação, e que foram divulgados no edital os
preços orçados pela administração, como já fundamentado em
outros procedimentos semelhantes, tudo com
base entendimento do TCU.

 
As inclusões realizadas pela SLC foram ratificadas

pela SAD, que encaminhou os autos para análise desta
Assessoria Jurídica (Despacho GSAD 1100643).  

 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
 
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, que

foram verificadas pelas unidades competentes, passaremos a
opinar quanto aos aspectos jurídicos, nos termos que seguem.

 
4. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a publicação da Lei

nº 14.133, de 1º de abril de 2021, (nova) Lei de Licitações e
Contratos Administrativos, que estabelece normas gerais de
licitação e contratação para as Administrações Públicas
diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios,  abrangendo os órgãos dos
Poderes Legislativo e Judiciário da União, dos Estados e do
Distrito Federal e os órgãos do Poder Legislativo dos
Municípios, quando no desempenho de função administrativa,
conforme seu artigo 1º, inciso I.

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

revoga a Lei nº 8.666/93, após decorridos 2 (dois) anos da
data de sua publicação, conforme segue:

 
"Art. 193. Revogam-se:
I - os arts. 89 a 108 da lei nº 8.666, de 21
de junho de 1993, na data de publicação
desta Lei;
II - a Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, a Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, e os arts. 1º a 47-A da Lei nº
12.462, de 4 de agosto de 2011, após
decorridos 2 (dois) anos da publicação
oficial desta Lei."

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

Licitações faculta a opção pela lei ainda vigente, neste mesmo
prazo de 2 (dois) anos, conforme expressa previsão, verbis:

 
"Art. 191. Até o decurso do prazo de que
trata o inciso II do caput do art. 193, a
Administração poderá optar por licitar ou
contratar diretamente de acordo com esta
Lei ou de acordo com as leis citadas no
referido inciso, e a opção escolhida
deverá ser indicada expressamente
no edital ou no aviso ou instrumento
de contratação direta, vedada a
aplicação combinada desta Lei com as
citadas no referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese
do caput deste artigo, se a Administração
optar por licitar de acordo com as leis
citadas no inciso II do caput do art. 193
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desta Lei, o contrato respectivo será
regido pelas regras nelas previstas
durante toda a sua vigência."

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de

toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do edital, como já consta em seu preâmbulo
(1100610). 

 
5. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,

na forma eletrônica, aplicam-se as normas contidas na Lei nº
10.520/02 e no Decreto nº 10.024/2019, bem como,
subsidiariamente, as prescrições insertas na Lei nº 8.666/93,
com alterações.

 
O pregão, segundo a disciplina do art. 1º da

antedita Lei nº 10.520/02, bem como o que estabelece o
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, o
que parece ser o caso dos presentes autos, havendo, de fato, a
possibilidade jurídica de utilização da modalidade pregão, na
forma eletrônica ao certame em tela, registrando-se, ainda,
que quase todos os atos da fase interna ou preparatória,
previstos no art. 3º da Lei nº 10.520/02 c/c o Decreto nº
10.024/2019, foram devidamente observados.

 
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
(...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
(...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento

contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do Decreto nº 10.024/2019, quais sejam, a
justificativa da contratação, o termo de referência, a planilha
de custo e a minuta do edital, sendo que esta não traz
cláusula restritiva ou impertinente para a execução do objeto
contratual, obedecendo, destarte, ao art. 37, inc. XXI, da
Constituição Federal, pendente, ainda, a autorização de
abertura da licitação.

 
Nota-se, ainda, que as exigências quanto à

habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o Decreto nº 10.024/2019; que é
objetivo o critério de julgamento adotado, conforme
disciplinam os arts. 44 e 45 da mesma Lei; havendo regular
previsão das fases do procedimento licitatório,
homenageando-se o art. 43 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).
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 Da mesma forma, encontra-se dentro dos ditames

legais e regulamentares a previsão de participação na
licitação de forma exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte do ramo pertinente ao objeto licitado,
previamente cadastrados no SICAF.

 
6. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
 Em face do que determina a Portaria Presidência

nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a pertinente
lista de verificação, prevista no Anexo I :

 

Item Questionário
Sim
Não
N/A

Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 
1

Foi autuado processo administrativo
específico para a aquisição pretendida?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93

SIM 1035066

2 A contratação pretendida integra o
planejamento de contratações? NÃO  

TERMO DE REFERÊNCIA

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

SIM 1062807

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

SIM 1062807

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

SIM 1062807

6
O Termo de Referência contém justificativa
para utilização do Pregão Presencial em
detrimento do Eletrônico?

N/A  

7
O Termo de Referência contém justificativa
para prévia seleção de marcas e/ou
especificações?

N/A  

8
O Termo de Referência contém justificativa
para exigência de exibição de amostras ao
longo do processo de licitação?

N/A  

9 O Termo de Referência contém justificativa
para o agrupamento de itens? N/A  

10
O Termo de Referência contém justificativa
para a exigência de atestados de capacidade
técnica?

SIM  

11

A exigência da capacitação técnico-
profissional limita-se às parcelas de maior
relevância técnica e de valor significativo do
objeto de licitação, sem exigência de
quantidades mínimas?

N/A  

12
O Termo de Referência prevê regras claras
para a apresentação de atestados de
capacidade técnica?

SIM 1062807

13

As quantidades mínimas exigidas para
comprovação da capacitação técnico
operacional estão devidamente justificadas
em face da natureza e da complexidade do
objeto? Foram fixadas em percentuais
razoáveis e justificados?

SIM  

14
O Termo de Referência contém justificativa
para a necessidade de apresentação de
atestados independentes para cada
capacitação técnica a ser comprovada?

N/A  

15 O Termo de Referência contém justificativa
para vistoria e/ou visita técnica? N/A  
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16
O Termo de Referência contém justificativa
para as limitações de tempo, época e/ou de
locais específicos para atestados de
capacidade técnica?

NÃO  

17
O Termo de Referência contém justificativa
para a cotação de quantidade inferior à
demandada?

N/A  

18
O Termo de Referência contém justificativa
para contratação de serviços mediante
alocação de postos de trabalho (mão de obra
residente)?

N/A  

19

O Termo de Referência contempla
levantamento de mercado com análise de
outras soluções de contratação do serviço?
Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015

N/A  

20
O Termo de Referência contém justificativa
para as exigências de propriedade, posse e ou
localização de instalações, máquinas e/ou
equipamentos?

N/A  

21

O Termo de Referência abstém-se de
especificações técnicas irrelevantes,
excessivas e ou desnecessárias, que possam
ser causa de aumento dos custos da futura
contratação?

SIM  

22 O Termo de Referência contempla requisitos
de sustentabilidade? NÃO Justificar

23 Existe aprovação do Termo de Referência
pela autoridade competente? NÃO Justificar

PESQUISA DE PREÇOS

24 Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 1094897

25

Os atos correlatos à pesquisa de preços
foram produzidos de acordo com a legislação
de regência e estão devidamente
demonstrados e justificados no processo
administrativo?

SIM  

26 Foi produzida planilha comparativa com os
preços encontrados? SIM  

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

SIM  

MINUTA DO EDITAL

Participação de MEI, ME, EPP e Sociedade Cooperativa (esta,
na forma do art. 34 da Lei n. 11.488/2007 e desde que o
objeto da contratação não implique em vínculo empregatício
entre o obreiro e a contratada)

28

A minuta do edital contém previsão de
participação exclusiva de microempresas,
empresas de pequeno porte e sociedade
cooperativa, em face do valor estimado para o
item da contratação?

SIM 1100610

29
Os autos contém justificativa para o
afastamento da exclusividade prevista para
microempresas e empresas de pequeno porte
e Sociedade Cooperativa?

N/A  

30

A minuta do edital contém previsão de direito
de preferência e de saneamento às entidades
preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), limitado, no caso de empate, às
propostas superiores em até 5% do menor
preço cotado?

N/A  

31

A minuta do edital contém previsão de cota
reservada às entidades preferenciais (MEI,
ME, EPP e Sociedade Cooperativa),
observada a divisibilidade dos bens a serem
adquiridos e o limite máximo de 25%,
relativamente ao objeto da contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48, inciso III

N/A  

32

A minuta do edital contém disciplina para a
hipótese de desenquadramento da situação
de entidade preferencial em razão do valor da N/A  
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contratação (caso previsto o tratamento
favorecido e diferenciado)?

Competitividade

33

Os autos do processo administrativo estão
instruídos com justificativas adequadas e
razoáveis para todas as exigências que
tenham potencial para reduzir o universo de
fornecedores interessados em participar da
licitação?

SIM  

34

A minuta do edital contempla anexos com
orçamento detalhado em planilhas que
expressem a composição de todos os custos
unitários afetos aos bens/serviços que serão
adquiridos?

N/A  

35

A minuta do edital contém anexos com
planilhas que refletem todos os direitos
trabalhistas previstos em legislação especial
(inclusive em Acordos e em Convenções
Coletivas de Trabalho).

N/A  

36
A minuta do edital contém definição da forma
de apresentação de lances, dos critérios de
julgamento, classificação e aceitação das
propostas?

SIM 1100610

37 As exigências de habilitação jurídica contidas na minuta do edital estão de acordo com a legislação? SIM 1100610

38 As exigências relativas à regularidade fiscal e trabalhista contidas na minuta do edital estão de acordo com a
legislação? SIM 1100610

39 A forma de divulgação de licitação está de acordo com o valor a ser contratado? SIM 1100610

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

41 A minuta de edital contém critério objetivo para avaliar a exequibilidade das propostas? SIM 1100610

42 A minuta de edital se abstém de definir de forma genérica penalidades aplicáveis na fase de julgamento da
licitação? SIM 1100610

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43 A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente estabelece prazo razoável (não exíguo) para início da
prestação de serviços? N/A  

44 A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém descrição dos prazos e modos para
fornecimento de bens e/ou prestação dos serviços? SIM 1100610

45 A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém descrição das obrigações atribuídas ao
contratante e à fornecedora? SIM 1100610

46 A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém obrigação à fornecedora de manter as
condições de habilitação durante a execução do contrato?

SIM
 

1100610

47 A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém descrição das sanções administrativas
aplicáveis às fornecedoras que incorrerem em inadimplemento? SIM 1100610

48
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém norma estabelecendo, para a fornecedora
obrigação de prestar garantia de execução do contrato? (A decisão compete à autoridade que ordenar a
despesa).

NÃO  

49 A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente estabelece, quando for o caso, a segregação entre o
recebimento provisório e o definitivo? N/A  

50 A minuta do contrato contém requisitos de qualidade que viabilizem a vinculação da remuneração com os
resultados? NÃO  

51 A minuta do contrato/ata contém cláusula com previsão de reajuste e/ou repactuação de preços? SIM  

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

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53
As normas que dispõe sobre margem de preferência foram observadas?
Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.

N/A  

54
Em face do valor estimado do objeto, foi verificada a possibilidade de a licitação ser exclusiva para
Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas?
Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº 8.538/15 e art. 34 da Lei nº 11.488/07

SIM
 

1100610

55 Foi verificada a eventual incidência das exceções previstas no art. 10 do Decreto nº 8.538/15, devidamente
justificada, a afastar a exclusividade? N/A  

56
Consta dos autos a análise e aprovação da minuta de edital e seus anexos pela assessoria jurídica?
Ref. art. 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93

 Em
curso

57
Consta a autorização da autoridade competente para a abertura da fase externa da licitação?

 Próxima
fase
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57
Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V, do Decreto 5.450/05

 fase

58
Consta a publicação do aviso de edital?
Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17 do Decreto nº 5.450/05

 Próxima
fase

59
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?
Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, arts. 9º, VI, 10, 11, 12 e 30, VI, do Decreto nº 5.450/05

 Próxima
fase

60 Em se tratando de licitação destinada à formação de atas de registro de preço, houve divulgação, mediante
publicação no DOU, da intenção de registro de preços? Caso negativo, existe justificativa? N/A  

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61 Os autos do processo contêm documento indicativo da existência de recursos orçamentários para suportar a
despesa? SIM 1096029

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

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

    
7. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS
 
Sem embargo, convém que seja realizada a

aprovação formal do Termo de Referência (1062807), em
conformidade com o apontamento constante do item 23 da
tabela de verificação. Sugere-se, também, que seja anexado
aos autos a justificativa para o afastamento do atendimento
aos Requisitos de Sustentabilidade no Termo de Referência,
conforme indicado no item 22 da tabela de verificação.

 
8. CONCLUSÃO
 
Pelo exposto, uma vez cumpridas as diligências

acima, esta Assessoria Jurídica aprova, em face de sua
regularidade jurídica, a minuta ora inserta no evento SEI
1100610, PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO,
objetivando a contratação de serviços de fornecimento de
lanches e materiais necessários ao seu consumo, tudo de
acordo com requisição promovida pela Secretaria de
Administração dessa Corte, por meio da Escola Judiciária
Eleitoral do TRE/AL, conforme as especificações constantes
no Termo de Referência (1062807).

 

À Secretaria de Administração para
aperfeiçoamento da instrução.

 

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Assessora
Jurídica Substituta, em 08/07/2022, às 20:01, 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
1101199 e o código CRC A1600297.
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Maceió, 11 de julho de 2022.
À EJE, para aos autos juntar versão do Termo de

Referência com a justificativa para afastar requisitos de
sustentabilidade na contratação, conforme recomendado pela
AJ-DG, no Parecer 931, item 7 (doc. 1101199).

Após, devolver o feito a este Gabinete para
aprovação do mencionado Termo.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/07/2022, às 12:19, 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
1102576 e o código CRC 8D5F1873.
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Maceió, 11 de julho de 2022.
À GSAD.
 
Senhor Secretário,
 
Com relação as providências solicitadas no Parecer

nº 931/2022 da AJ-DG (evento 1101199), com relação ao item
22,  da tabela de verificação, informamos que no que tange
aos critérios de sustentabilidade, o Termo de Referência não
contemplou tais requisitos, dadas as peculiaridades da
contratação. 

 
Isso posto, encaminho os autos para deliberação de

Vossa Senhoria.
 
Cordialmente.

Documento assinado eletronicamente por LUCAS CAVALCANTI GOMES, Analista
Judiciário, em 11/07/2022, às 18:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico
Judiciário, em 11/07/2022, às 18:23, 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
1103053 e o código CRC A14A915A.
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Maceió, 11 de julho de 2022.
À Assessoria Jurídica
 
Senhor Assessor,
 
Vieram os autos a este Gabinete para complemento

da instrução nos termos recomendados no Parecer 931, dessa
Assessoria, com vista a justificar a ausência de requisitos de
sustentabilidade e à aprovação do Termo de Referência.

Quanto ao tema da sustentabilidade, a Unidade
demandante assinalou que, dadas as peculiariedades da
contratação, a questão não foi contemplada, conforme
registra o Despacho EJE 1103053.

No que respeita à aprovação formal do Termo de
Referência, na versão que integra a minuta do edital, a título
de Anexo I (doc. 1100610), que reproduz o
doc. 1062807, considerando a instrução levada a termo, com
base no citado doc. 1062807, aprovo o Termo de Referência
para que surta os efitos de que trata a Resolução TRE-AL
15.787/2017.

Com essas breves considerações, devolvo os autos
à análise dessa Assessoria.

Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 11/07/2022, às 22:58, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1103126 e o código CRC 9A74B389.

0002652-63.2022.6.02.8502 1103126v1

Despacho GSAD 1103126         SEI 0002652-63.2022.6.02.8502 / pg. 115



Despacho GSAD 1103126         SEI 0002652-63.2022.6.02.8502 / pg. 116



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 : 0002652-63.2022.6.02.8502
INTERESSADO : ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : COMPLEMENTAÇÃO. ANÁLISE. MINUTA. PREGÃO ELETRÔNICO.

 

Parecer nº 953 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
De volta a esta Assessoria Jurídica os presentes

autos, após o aperfeiçoamento da instrução, em razão do
pronunciamento constante no Parecer nº 931/2022 - TRE-
AL/PRE/DG/AJ-DG (1101199).

 
Atuando nos autos a unidade

demandante apresentou os esclarecimentos relativos ao
apontamento constante do item 22 da Lista de Verificação,
contida no antedito Parecer desta Unidade Administrativa,
conforme se observa do evento SEI nº 1103053.

 
A Secretaria de Administração, por meio do

Despacho GSAD 1103126, aprovou formalmente o termo de
referência.

 
Pelo exposto, sanadas as pendências apontadas, em

complemento ao supracitado Parecer, esta Assessoria Jurídica
aprova, em face de sua regularidade jurídica, a
minuta 1100610 de edital de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo
MENOR PREÇO, objetivando a contratação de serviços de
fornecimento de lanches e materiais necessários ao seu
consumo, para a realização do II Encontro de Servidores do
TRE de Alagoas, tudo de acordo com requisição promovida
pela Secretaria de Administração dessa Corte, por meio da
Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL.

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por LARISSA MENDES FREITAS, Analista
Judiciário, em 12/07/2022, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 12/07/2022, às 17:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1103612 e o código CRC 2EE5B3FA.
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CONCLUSÃO

Maceió, 12 de julho de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em conta os pronunciamentos da Assessoria

Jurídica (1101199 e 1103612), que aprovaram a minuta de edital de
PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO (1100610),
objetivando a contratação de serviços de fornecimento de lanches e
materiais necessários ao seu consumo, para a realização do II
Encontro de Servidores do TRE de Alagoas, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração dessa Corte,
por meio da Escola Judiciária Eleitoral do TRE/AL, submeto o feito à
superior consideração de V. Exa. para a necessária e competente
deliberação, com a recomendação de que seja autorizada a realização
da fase externa do certame.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 12/07/2022, 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
1103757 e o código CRC 6C9CE8A7.
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PROCESSO : 0002652-63.2022.6.02.8502
INTERESSADO : ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS

ASSUNTO : Abertura. Fase Externa. Pregão Eletrônico. Contratação de serviços de fornecimento1100610 de lanches e materiais necessários
ao seu consumo.

 

Decisão nº 3099 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº (1103757).

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR
PREÇO, objetivando a contratação de serviços de fornecimento de
lanches e materiais necessários ao seu consumo, para a realização do
II Encontro de Servidores do TRE de Alagoas, tudo de acordo com a
justificativa constante no termo de referência (1062807) e do
despacho GSAD (1103126).

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
(1100610), aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer de nº 953 (1103612), e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

 

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
13/07/2022, às 16:44, 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
1104270 e o código CRC ECB711D9.
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DESPACHO

Maceió, 13 de julho de 2022.
À SLC, para publicar o aviso de licitação, na forma

da Decisão nº 3099 (doc. 1104270).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/07/2022, às 19:47, 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
1104815 e o código CRC 75A6D88B.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2022 

 

PROCESSO Nº 0002652-63.2022.6.02.8502 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO 
Modo de Disputa: Aberto e Fechado  
Data: 1º de agosto de 2022 
HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF 
Horário de Abertura: 14 horas 

 
O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 

Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO, conforme descrito neste Edital e 
seus Anexos, objetivando a contratação de serviços de fornecimento de lanches, tudo de 
acordo com requisição promovida pela Secretaria de Administração.  

O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de outubro 
de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas 
posteriores alterações, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e de mais normas pertinentes. Aplicam-se 
ao presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro 
de 2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos.  

 
1- DO OBJETO, DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA 

 
1.1. O presente Pregão tem por objeto a contratação dos serviços de 
fornecimento de lanches e materiais necessários ao seu consumo, contendo todos os 
alimentos prontos para o consumo, quando da realização do II Encontro de Servidores do 
TRE de Alagoas, previsto para os dias 08 e 09 de agosto de 2022. 

1.2. Os lanches deverão ser entregues no hall de entrada do Prédio-Sede 
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas - TRE-AL, situado à Rua Aristeu de Andrade, nº 
377, Farol, Maceió/AL, CEP 57051-090.  

1.3. Os itens deverão ser entregues em até 01 (uma) hora antes dos 
seguintes horários: 

a) 1º lanche: 10 h 30 min do dia 08/08 - serviço de fornecimento de lanches 
para 55 pessoas; 

b) 2º lanche: 16 h 30 min do dia 08/08- serviço de fornecimento de lanches 
para 55 pessoas; 

c) 3º lanche: 10 h 30 min do dia 09/08 - serviço de fornecimento de lanches 
para 55 pessoas; 

d) 4º lanche: 16 h 30 min do dia 09/08 - serviço de fornecimento de lanches 
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para 55 pessoas; 

 
2 - DA PARTICIPAÇÃO 

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

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

2.2.      Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e 

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

Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o 

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

2006. 

2.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

na forma da legislação vigente; 

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

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

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

processo de dissolução ou liquidação; 

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

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

magistrados ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções 

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

chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas 

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

no art. 2º da Resolução nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova 

redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

2.4.               Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” 
ou “não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

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

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

seus arts. 42 a 49; 

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

microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo 

“não” impedirá o prosseguimento no certame; 
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b)     que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

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

proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

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

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

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

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

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

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

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

inciso III do art. 5º da Constituição Federal; 

h)   que os materiais sejam confeccionados por empresas que comprovem 

cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou 

para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade 

previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de 

julho de 1991. 

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

o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 

3  – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 
 

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

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

eletrônica. 

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

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

conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade 

do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 

realização das transações inerentes a este Pregão. 

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

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

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

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

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

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

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

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

identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
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3.5.1.  A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar 

desclassificação no momento da habilitação. 

 

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

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

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

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

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

documentação. 

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

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

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

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

constantes dos sistemas. 

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

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

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

4.5. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico 

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

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

desconexão. 

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

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

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

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

procedimentos de negociação e julgamento da proposta. 

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

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 

5 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
 

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

sistema eletrônico, dos seguintes campos: 

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

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

especificação constante no Anexo I; 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
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5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, 

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

incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

contar da data de sua apresentação. 

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas 

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

5.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por 

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

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

prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos 

termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos 

responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, 

caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do 

contrato. 

 

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

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

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

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde 

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

Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas 

no Termo de Referência. 

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

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

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

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

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que 

somente estas participarão da fase de lances. 

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

Pregoeiro e os licitantes. 

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

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

recebimento e do valor consignado no registro. 

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do serviço ofertado, 
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considerando o fornecimento do quantitativo total estimado de  lanches para 4 

eventos, com 55 pessoas. 

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

fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele 

ofertado e registrado pelo sistema. 

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

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

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

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

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

lance final e fechado. 

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

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

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

o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

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

fechado atender às exigências de habilitação. 

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

anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser 

comunicada imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

campo próprio do sistema. 

6.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele 
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que for recebido e registrado em primeiro lugar. 

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

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

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

do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção 

dos lances. 

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

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

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

sítio eletrônico utilizado para divulgação. 

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

neste Edital e seus anexos. 

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

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

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

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

fechado. 

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

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

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

6.22.1.  no pais; 

6.22.2.  por empresas brasileiras; 

6.22.3.  por empresas que invistam em pesquisa e no 

desenvolvimento de tecnologia no País; 

6.22.4.  por empresas que comprovem cumprimento de reserva 

de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para 

reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de 

acessibilidade previstas na legislação. 

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

eletrônico dentre as propostas empatadas. 

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

acompanhada pelos demais licitantes. 

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

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

após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos 
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complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos 

neste Edital e já apresentados. 

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

 
7.  DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 

 

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

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

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

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

10.024/2019. 

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

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

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

desclassificação. 

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

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

apresentar preço manifestamente inexequível. 

7.3.1. O preço máximo total fixado para os serviços ora licitados é de R$ 
8.580,00 (oito mil, quinhentos e oitenta reais), que, de modo algum, vincula a 
decisão do Pregoeiro, que está autorizado a negociar em busca de preços 
inferiores. 

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

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

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

da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem 

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

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

7.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir 

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

que fundamentam a suspeita. 

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

realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública 

somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e 

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

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

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

sob pena de não aceitação da proposta. 

7.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por 

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e 
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formalmente aceita pelo Pregoeiro. 

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

 

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

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

classificação. 

7.9. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 
“chat” a nova data e horário para a sua continuidade. 

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

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

disposto no item 6.24. 

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

a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital. 

 
 

8 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à 

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

mediante a consulta aos seguintes cadastros: 

8.1.1. SICAF; 

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

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

 

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

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

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

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

pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

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

Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 

fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas. 

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

linhas de fornecimento similares, dentre outros. 
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8.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

inabilitado, por falta de condição de participação. 

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

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

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

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

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

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

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

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

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

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

anterior à data prevista para recebimento das propostas; 

8.5.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes 

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

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

documentação atualizada. 

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

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

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

art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019. 

8.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação 

complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já 

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

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

 

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

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

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

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

somente em nome da matriz. 

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

de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for 
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comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 
8.10. Ressalvado o disposto no item 4.3, os licitantes deverão encaminhar, nos 

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

8.10.1. Habilitação jurídica: 

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará 

condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

www.portaldoempreendedor.gov.br; 

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

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

devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de 

documento comprobatório de seus administradores; 

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

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

sucursal, filial ou agência; 

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

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

dos seus administradores; 

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

decreto de autorização; 

8.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

 

8.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

de Pessoas Físicas, conforme o caso;  

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

apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 

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

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

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

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

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

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

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

mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de 

negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
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aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

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

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

compatível com o objeto contratual; 

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

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

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

ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação 

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

equivalente, na forma da lei; 

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

pequeno porte que serão subcontratadas no decorrer da execução do 

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

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

8.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 
8.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

a todas as demais exigências do edital. 

 
8.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento 

imediatamente posterior à fase de habilitação. 

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

tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a 

regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da 

administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante 

apresentação de justificativa. 

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

subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das 

sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, 
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seguir-se outra licitante com alguma restrição na documentação fiscal e 

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

8.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os 

documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no 

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

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

seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-

los em desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

8.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

remanescentes. 

8.10.3. Quanto à habilitação técnica: 
 

a) Licença ou  alvará , expedido pela Vigilância Sanitária Municipal do local de 
preparação e fornecimento dos lanches, comprovando boas condições de 
armazenagem e preparo do objeto licitado. 

 
b) pelo menos, 01 (um) atestado ou declaração de capacidade técnica, em nome 
do licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que 
comprove a prestação, em no mínimo 50% (cinquenta por cento), de serviços 
semelhantes ao objeto licitado. 

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

licitante será declarado vencedor. 

 

9 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

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

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

vencedor, para fins de pagamento; 

c) conter a descrição do serviço ofertado; 

d) conter o preço unitário do lanche por pessoa e  p r e ç o  total dos serviços 
ofertados. 
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9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em 

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

8.666/93). 

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

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

os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

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

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

estabeleça vínculo à proposta de outro licitante. 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
10 - DOS RECURSOS. 

 

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

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

será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste 

a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

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

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

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

fundamentadamente. 

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

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

recorrer importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
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elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados, no endereço constante neste Edital. 

 

11 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

dependam; 

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

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

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

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

procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para 

acompanhar a sessão reaberta. 

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

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

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

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

cadastrais atualizados. 

 

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 

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

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

após a regular decisão dos recursos apresentados. 

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

autoridade competente homologará o procedimento licitatório.  

 

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

13.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
slc@tre-al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço 
discriminado no item 21.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 
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13.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste 

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

da data de recebimento da impugnação. 

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

realização do certame. 

13.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório 

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

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

al.jus.br. 

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

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

aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

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

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

13.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema 

e vincularão os participantes e a administração. 

 

14 – DA CONTRATAÇÃO 
 

14.1. As obrigações decorrentes da presente licitação serão formalizadas mediante Nota de 
Empenho na qual constarão todas as especificações dos objetos, inclusive, valor, prazo de pagamento, 
prazo de execução em conformidade com este edital e seus anexos. 
 
14.2. A licitante vencedora receberá a Nota de Empenho, devendo comunicar o 
recebimento da mesma. 
 
14.3. Antes da contratação será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência da 
contratação. 
 
14.4. Se o licitante vencedor não fizer a comprovação referida no item anterior ou se 
recusar a receber a nota de empenho, será convocado outro licitante para celebrar a contratação, 
observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções 
cabíveis. 

 
15 – DA GESTÃO CONTRATUAL E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
15.1.  Nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, a responsabilidade pela 
gestão desta contratação ficará a cargo da Escola Judiciária Eleitoral, através de servidor 
designado, que também será responsável pelo recebimento e atesto do documento de 
cobrança. 

15.2. Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por 

Edital do Pregão Eletrônico nº 65/2022 - assinado (1106161)         SEI 0002652-63.2022.6.02.8502 / pg. 136

mailto:slc@tre-al.jus.br
mailto:slc@tre-al.jus.br


PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

 

  

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

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

15.4.   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”. 

 

16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

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

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

II - não entregar a documentação exigida no edital; 

III - apresentar documentação falsa; 

 
IV - causar o atraso na execução do objeto;  

V - não mantiver a proposta; 

VI - falhar na execução do contrato;  

VII - fraudar a execução do contrato;  

VIII - comportar-se de modo inidôneo;  

IX - declarar informações falsas; e 

X - cometer fraude fiscal. 
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16.2. Pela inexecução total ou parcial a licitante contratada ficará sujeita às 
sanções administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela 
autoridade competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à 
ampla defesa, sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à 
Administração e das cabíveis cominações legais. 

 

16.3. A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará 
sujeita a aplicação das  seguintes sanções: 

 

a) Multa por descumprimento de prazos e obrigações:  

a.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 hora, até o máximo de 10% 
(dez por cento) sobre o valor da total da contratação. 

a.1.1) O  CONTRATANTE, a partir do 4ª (quarta) hora de atraso, poderá 
recusar o objeto contratado, ocasião na qual será cobrada a multa 
relativa à recusa e não mais a multa por atraso, ante a inacumulabilidade 
da cobrança. 

a.2) Em caso de recusa do objeto contratado aplicar-se-á multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor da total da contratação; 

a.2.1) Entende-se configurada a recusa, além do descumprimento do 
prazo estabelecido no subitem “a.1.1”, as hipóteses em que a contratada 
não apresentar situação regular conforme exigências contidas neste 
Edital, no Termo de Referência. 

a.3) 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 hora, limitada a 10% (dez por cento) sobre o 
valor da total da contratação. 

a.4) A multa aplicada em razão de atraso injustificado não impede que a 
Administração rescinda a contratação e aplique outras sanções previstas em 
Lei. 

b) Multa por rescisão: 

b.1) Nas hipóteses de rescisão unilateral, deve ser aplicada multa de 10% (dez 
por cento) sobre o valor da total da contratação. 

b.1.1) 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. 

c) 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. 

16.4. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, 
será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado 
judicialmente. 

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

16.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta Seção a autoridade 
competente poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da 
prevalência e indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias 
fundamentadas em fatos comprovados. 

 
16.7. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 
da Lei nº 8.666/1993. 

16.8. Se a licitante contratada não recolher o valor da multa que lhe for 
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, 
a importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º 
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% 
(meio por cento) ao mês. 

 
16.9. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade 
imposta à licitante contratada. 

 
16.10. O período de atraso será contado em dias corridos. 

 
16.11. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que 
pagar multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido 
prazo, o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA. 

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

 
16.12. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as 
partes contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais 
normas reguladoras da matéria, em especial as Leis nº 8.666/93 e nº 10.520/2002, 
aplicando-lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos 
Contratos e as disposições do Direito Privado. 

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

 
17 - DO PAGAMENTO 

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

17.1.1.  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. 

 
17.1.2. O atesto ocorrerá em até 02 (dois) dias úteis a partir do recebimento 
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pela gestão ou  fiscalização da contratação. 
 

17.1.3. A Nota Fiscal do serviço deverá informar quantos e quais os dias do 
fornecimento dos lanches. 

 
17.1.4. 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. 

 
17.2. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a 
penalidades  eventualmente aplicadas. 

 
17.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

 
17.4. O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, por ocasião de cada 
pagamento, fará as retenções e recolhimentos fiscais determinados pela legislação 
tributária. 

 
17.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove tal opção e Declaração conforme modelo do anexo IV da Instrução 
Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480, de 15 de dezembro de 2004, para que 
sobre o valor do pagamento não incidam as retenções de que trata a cláusula acima. 

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

 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do 
efetivo pagamento; VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
I = (TX/100) I= (6/100) I = 0,0001644 

365 365 
 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 

18 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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18.1. As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos 
recursos lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, 
relativos ao PTRES n° 167673 - Natureza da Despesa n° 33.90.39 (Outros Serviços de 
Terceiros – Pessoa Jurídica). 

 
19 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

 
19.1. São Obrigações do Contratante: 

 
a) Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços do objeto deste Edital. 

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

c) Efetuar o pagamento na forma ajustada neste edital e seus anexos; 

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

 

20 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

20.1. São obrigações da Contratada: 
 

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

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

c) 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; 

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

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

f) Por acordo entre as partes as supressões poderão ser superiores ao limite de 
25% estabelecido no item anterior; 

g) Atender prontamente todas as solicitações do TRE de Alagoas previstas neste 
Edital e seus anexos; 

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

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

j) 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; 

k) 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; 

l) 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; 

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

21 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

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

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

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

contratação. 

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

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

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

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

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

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

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

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

de expediente na Administração. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
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21.10. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro 
dia útil subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

 
21.11. O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, 
CEP 57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
21.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 
10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 

 
21.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de 
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 21.11, no caso de ser retirado em 
Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 

 
21.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 

 
ANEXO I - Termo de Referência; 
ANEXO II - Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato. 

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

 
 

                                         Maceió/AL, 15 de julho de 2022. 
 

 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

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 lanches e materiais necessários ao seu 
consumo, contendo todos os alimentos prontos para o consumo, quando da realização do II Encontro de 
Servidores do TRE de Alagoas, previsto para os dias 08 e 09 de agosto de 2022. 

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

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

2. Quantidade: 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE 
QUANTIDADE 
ESTIMADA DE 
LANCHES (A) 

PREÇO 
UNITÁRIO DO 
LANCHE POR 
PESSOA (B) 

PREÇO 
TOTAL 
ESTIMADO 
(A x B) 

01 

Serviço de fornecimento de 
lanches (coffee-breaks) para 
eventos institucionais do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, 
conforme sugestões abaixo: 

Bebidas: sucos de frutas, natural 
ou polpa, servidas em jarras de 
2L, conforme sugestões abaixo: 
Sucos (mínimo 2 tipos naturais 
(laranja, limão, uva), sucos 
elaborados com polpa congelada 
(acerola, caju, manga, abacaxi, 
abacaxi com hortelã, uva, 
maracujá, mangaba, cajá, 
pitanga, pinha, goiaba e graviola). 

 
Refrigerantes (mínimo de 2 tipos): 
tipo cola e guaraná, regular e 
sem açúcar (Zero ou diet) 

Pessoa 
04 eventos 
x 55 pessoas  
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Salgados variados finos conforme 
sugestões abaixo: 
quiches (queijo, tomate seco, alho 
poró e peru), folhados (frango, 
presunto e queijo); pastéis de 
forno (queijo e carne), empadas 
(camarão, queijo e 
palmito), croissants (queijo, 
queijo e presunto), coxinha de 
galinha e bolinho de bacalhau. 

Doces variados finos e/ou folhados 
e/ou recheados, conforme 
sugestões abaixo: 
folhado de goiaba, croissant de 
chocolate, trufa de amêndoas, 
pastéis, tortinha de limão e 
tortinha diversos sabores. 

Bolos regionais e/ou finos e/ou 
tortas sugestões 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, cheesecake 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, sanduíche 
de metro recheado, sanduíche 
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recheado, cortado ao meio e 
gelado. 

Frutas fatiadas ou salada de 
frutas, conforme sugestões 
abaixo: 
Mamão formosa e papaia, 
melancia, melão, abacaxi, manga, 
kiwi, uva verde, uva roxa, goiaba, 
ameixa fresca, pera, maça, 
laranja, tangerina. 

Quantitativo estimado para 
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 lanches para 55 pessoas, em 4 intervalos distintos, dentro do evento de 
capacitação conforme estimativa detalhada no item 2. 

3.2 A arrumação no local de realização do serviço, estará a cargo da contratada, bem como a 
apresentação em suportes apropriados, acrescentando-se material descartável e 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 perfeito estado, apresentando ótima aparência, 
consistência, odor, cor, textura e sabor característicos. 

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

3.6 A interessada deverá consignar na Proposta Comercial o valor unitário por pessoa referente ao 
fornecimento do 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. 
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3.8 A contratada deve estar apta a realizar o fornecimento nos dias 08 e 09 de agosto 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 lanches constantes do item 3.9 devem conter identificação diferenciada que possibilite rápida 
detecção por servidores e membros consumidores. 

4. Justificativa: 

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

4.2 O encontro de servidores encontra-se no escopo de atuação da escola Judiciária Eleitoral e tem por 
objetivo a valorização e integração dos servidores das diversas Zonas Eleitorais. 

5. Prazo para entrega: 

5.1 Os itens deverão ser entregues em até 01 (uma) hora antes dos seguintes horários: 

1º lanche: 10 h 30 min do dia 08/08 - serviço de fornecimento de lanches para 55 pessoas; 

2º lanche: 16 h 30 min do dia 08/08- serviço de fornecimento de lanches para 55 pessoas; 

3º lanche: 10 h 30 min do dia 09/08 - serviço de fornecimento de lanches para 55 pessoas; 

4º lanche: 16 h 30 min do dia 09/08 - serviço de fornecimento de lanches para 55 pessoas; 

5.2 O encontro tem previsão de início a partir da 8 horas da manhã com o credenciamento e às 08:30 
apresentação de palestras sobre temas de relevância a esta Justiça Especializada. 

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

6. Local de Entrega: 

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

7. Da Gestão e Fiscalização do Contrato 

7.1 Nos termos do artigo 67 da Lei Federal nº 8.666/93, a responsabilidade pela gestão desta 
contratação ficará a cargo da Escola Judiciária Eleitoral, através de servidor designado, que também 
será responsável pelo recebimento e atesto do documento de cobrança. 
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7.2 Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da contratada, 
os titulares da fiscalização deverão, de imediato, comunicar por escrito à Administração, que tomará as 
providências para que se apliquem as sanções previstas na lei, no Edital, Termo de Referência e na 
Minuta de Contrato, sob pena de responsabilidade solidária pelos danos causados por sua omissão. 

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

7.4 A IN n.º 7, de 05 de julho de 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, 
vindo a responder pelos danos causados diretamente ao TRE de Alagoas ou a terceiros, decorrentes de 
sua culpa ou dolo, nos termos da legislação vigente, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade 
a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão contratante, conforme determina o art. 70 da Lei 
Federal nº 8.666/1993. 

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

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

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

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

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

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

10. Das Penalidades 

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

Multa por Descumprimento de Prazos e Obrigações 

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

10.1.2 O CONTRATANTE, a partir do 4ª (quarta) hora de atraso, poderá recusar o objeto contratado, 
ocasião na qual será cobrada a multa relativa à recusa e não mais a multa por atraso, ante a 
inacumulabilidade da cobrança. 
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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 hora, limitada a 10% 
(dez por cento) sobre o valor da total da contratação. 

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

Multa por Rescisão 

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

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

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

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

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

10.1.10 As penalidades aplicadas à contratada serão registradas no SICAF. 

11. Do Procedimento para Pagamento 

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

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

a) Certidão de regularidade com a Seguridade Social; 

b) Certidão de regularidade com o FGTS; 
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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 . 

 
Maceió - AL, 11 de maio de 2022. 

  

 

 Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico Judiciário, em 11/05/2022, às 17:26, conforme 

art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

 

                                                          ANEXO II 
 

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

CEP  

Fones:  

Fax  

E-mail  

Site internet  

 

Dados do Representante da Empresa: 

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado civil  

Profissão  

Endereço  

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

Cart. de 
Identidade 

 

Orgão Expedidor  

CPF  

 

Dados Bancários da Empresa 

Banco  

Agência  

Conta  

 

Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  

Carg
o 

 

Endereç
o 

 

CEP  

Fone  

Fax  

E-mail  

 

Empresa optante pelo SIMPLES? ( ) Sim ( ) Não 
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Nº 134, segunda-feira, 18 de julho de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato nº 15/2021; Proc. SEI nº 0001320-
15.2022.6.02.8000; Partes: União, por intermédio do TRE/AL e a empresa ALFORGE
SEGURANÇA PATRIMONIAL, CNPJ nº: 13.343.833/0008-73; Objeto: complementar/ajustar a
redação constante do 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 15/2021, bem como substituir seu
Anexo I. Assim, na Cláusula Segunda do Segundo Termo Aditivo ao contrato, o valor mensal
passará a ser o seguinte: no PARÁGRAFO PRIMEIRO, de 1º/01/2022 a 14/06/2022, o valor
para os postos diurnos, passará e R$ 52.712,10 para 57.693,02; no PARÁGRAFO S EG U N D O,
de 15/06/2022 a 24/09/2022, o valor passa de R$ 57.693,02 para R$ 49.451,16, devido a
supressão de um posto diurno; no PARÁGRAFO TERCEIRO, de 1º/01/2022 a 24/09/2022, o
valor para os postos noturnos, passa de R$ 49.902,96 para R$ 54.651,96; no PAR ÁG R A FO
QUARTO, de 1º/01/2022 a maio/2022, o valor mensal total do contrato (postos diurnos e
noturnos) passa de R$ 102.615,06 para R$ 112.344,98; no PARÁGRAFO QUINTO, em junho
de 2022, o valor mensal total passa de R$ 112.344,98 para R$ 107.949,32; no PAR ÁG R A FO
SEXTO, de julho de 2022 a 24/09/2022, o valor mensal total dos postos passa de R$
107.949,32; no PARÁGRAFO SÉTIMO, o valor do contrato passa de R$ 1.143.938,50 para R$
1.227.190,46. Assinatura: 13/07/2022.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0002652-63.2022. Objeto: Contratação dos serviços de
fornecimento de lanches e materiais necessários ao seu consumo, contendo todos os
alimentos prontos para o consumo, quando da realização do II Encontro de Servidores do
TRE de Alagoas, previsto para os dias 08 e 09 de agosto de 2022.. Total de Itens Licitados:
1. Edital: 18/07/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377,
Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00065-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 18/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 01/08/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

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

(SIASGnet - 15/07/2022) 70011-00001-2022NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022 - UASG 70029

Nº Processo: 0001336-39.2022. Objeto: Contratação de empresa especializada
para executar os serviços de: Reparos para Adaptação da Acessibilidade e Conservação do
Cartório da 11ª Z.E. e Execução de um Sistema de Aproveitamento de Águas Pluviais.. Total
de Itens Licitados: 1. Edital: 18/07/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Mendonca
Júnior, Nr. 1502, Central - Macapá/AP ou https://www.gov.br/compras/edital/70029-5-
00017-2022. Entrega das Propostas: a partir de 18/07/2022 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 28/07/2022 às 14h00 no site
www.gov.br/compras.

ALESSANDRO HERIC NUNES GURGEL
Pregoeiro

(SIASGnet - 14/07/2022) 70029-00001-2022NE000024

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 47/2022 - UASG 70003

Nº Processo: 6446/2022. Objeto: A aquisição de 250 (duzentos e cinquenta)
CHIP'S telefônicos (pré-pago) com recarga de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) cada, na
modalidade cartão ou online, para emprego pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas,
durante as Eleições Gerais de 2022, de acordo com as condições, especificações e
quantidades contidas no Termo de Referência nº 5/2022- SESEG/COSEG/TRE-AM. . Total de
Itens Licitados: 1. Edital: 18/07/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo S/n
- Aleixo, Aleixo - Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/70003-5-00047-2022.
Entrega das Propostas: a partir de 18/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras.
Abertura das Propostas: 29/07/2022 às 11h00 no site www.gov.br/compras.

ALDO ANISIO PEREIRA DE FRANCA
Pregoeiro

(SIASGnet - 15/07/2022) 70003-00001-2022NE000118

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato 36/2022, Firmado Entre A União, Por Intermédio do Tribunal Regional Eleitoral da
Bahia e A Empresa Cidade Transporte e Serviços Ltda. OBJETO: locação de veículos de
passeio (com motorista, incluindo seguro total e quilometragem livre) e Caminhões, para
utilização pela Unidade de Transportes (AMAVE) durante o período eleitoral de 2022. Valor
Total: R$ 482.000,00. Fundamento Legal: Lei 8.666/93 e Pregão nº 23/2022. Dotação
Orçamentária: Elemento 3.33.90.33.03; Ação 02.061.0033.4269.0001. Processo SEI:
0019320-16.2021.6.05.8000. Vigência: da data da sua assinatura até 20/11/2022.
Assinatura: 15/07/2022. Signatários: Raimundo de Campos Vieira pelo TRE-BA e o Sr. Paulo
Cesar Soares dos Santos, pela Contratada.

EXTRATO NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho N.º 2022NE000858, emitida em 13/07/2022. Favorecido: São Matheus
Indústria e Comércio de Embalagens. Objeto: - Aquisição de materiais de
acondicionamento e embalagem, (itens 21 e 22), Valor: R$ 125.590,00. Fundamento Legal:
ARP 09/2022, PE 36/2021 e Leis 10520/02 e 8.666/93. Dotação Orçamentária: Elemento
3.33.90.30.19; Ação 02.061.0033.4269.0001 , Processo nº 0002011-45.2022.6.05.8000.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 44/2022 - UASG 70013

Nº Processo: 0002243- 57.2022. Objeto: Contratação de serviço de direito de
uso temporário (subscrição) dos softwares Adobe Captivate, Adobe Creative Cloud e
Autodesk AutoCAD LT. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 18/07/2022 das 08h00 às 17h59.
Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150 - Salvador - Ba, Paralela - Salvador/BA ou
https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-00044-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 18/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 29/07/2022
às 08h30 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) 3373-7085 .

CRISTIANA MARIA PAZ LIMA SOARES
Pregoeira

(SIASGnet - 15/07/2022) 70013-00001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

PREGÃO Nº 43/2022

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº
39232022. , publicada no D.O.U de 22/06/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços de
implantação, intermediação e administração de um sistema informatizado integrado, com
utilização de cartão magnético ou micro-processado de gerenciamento para aquisição de
combustíveis e para manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais que compõem
a frota do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, conforme as especificações deste Edital e
Termo de Referência Anexo III. Novo Edital: 18/07/2022 das 08h00 às 12h00 e de13h00 às
17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo, 21 Centro - FORTALEZA - CEEntrega das Propostas:
a partir de 18/07/2022 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
08/08/2022, às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO
Pregoeira

(SIDEC - 15/07/2022) 070007-00001-2022NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 60/2022 - UASG 70007

Nº Processo: 5067/2022. Objeto: Aquisição de móveis e equipamentos para
escritório e eventos, conforme descrição abaixo e as especificações do Anexo III - Termo de
Referência.. Total de Itens Licitados: 8. Edital: 18/07/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00
às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo 21 - Centro, - Fortaleza/CE ou
https://www.gov.br/compras/edital/70007-5-00060-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 18/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 10/08/2022
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO
Pregoeira

(SIASGnet - 15/07/2022) 70007-00001-2022NE000001

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2022 - UASG 70007

Nº Processo: 21157/2020. Objeto: SRP para eventual aquisição de alimentos
preparados e bebidas, conforme especificações e condições indicadas no Edital e Termo de
Referência.. Total de Itens Licitados: 2. Edital: 18/07/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00
às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo 21 - Centro, - Fortaleza/CE ou
https://www.gov.br/compras/edital/70007-5-00062-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 18/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 09/08/2022
às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARIA DE FATIMA DE SOUZA RIBEIRO
Pregoeira

(SIASGnet - 15/07/2022) 70007-00001-2022NE000001
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

SEÇÃO DE LICITAÇÕES
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 37/22

Espécie: Pregão Eletrônico n.º 37/22. Processo n.º 19.952/2021.
Objeto: contratação de empresa para a prestação de serviços de terceirização

de mão-de-obra para postos de serviço de apoio administrativo. O objeto foi adjudicado à
empresa: FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 10.533.966/0001-40, valor
global do contrato: R$ 4.036.673,24 (quatro milhões, trinta e seis mil e seiscentos e setenta
e três reais e vinte e quatro centavos). Homologado por: Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral
do TRE/CE. Data: 29/06/2022.

HUGO PEREIRA FILHO
Diretor-Geral

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
CREDENCIAMENTO Nº 1/2022

Processo n.º 3.978/2022.
Objeto: Credenciamento de Associação/Cooperativa de Catadores de

Materiais Secos Recicláveis. O certame foi fracassado. Homologado por: Iberê
Comin Nunes, Diretor-Geral do TRE/CE, em exercício. Data: 15/07/2022.

IBERÊ COMIN NUNES
Diretor-Geral
Em Exercício
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Licitação Em Andamento

i

i

Número 37/2022
SEI  0003287-95.2022.6.02.8000

Data: 08/06/2022 às 14:00:00 

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

Critérios de Sustentabilidade: (  ) SIM   ( x ) NÂO

Valor total: R$ 914.821,72
Documentos:
Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=26/05/2022&jornal=530&pagina=163)
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/05/2022&jornal=530&pagina=163)Pedido de
Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta.pdf) 
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/05/2022&jornal=530&pagina=212&totalArquivos=383)
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/05/2022&jornal=530&pagina=212&totalArquivos=383)Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento2.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta2.pdf)
Pedido de Esclarecimento III (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento3.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento III  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta3.pdf) 
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/05/2022&jornal=530&pagina=212&totalArquivos=383)
Pedido de Esclarecimento IV (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento IV (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)
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(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)Pedido de
Esclarecimento V (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)
(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)Resposta ao
Pedido de Esclarecimento V (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)
(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)Pedido de
Esclarecimento VI (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento VI (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)
(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)Pedido de
Esclarecimento VII (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)
(https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_esclarecimento4.pdf)Resposta ao
Pedido de Esclarecimento VII (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_resposta4.pdf)
Decisão Des. Presidente TRE-AL (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_decisaopresidentetre.pdf)
Aviso de Reabertura (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_372022_reabertura.pdf)

Número 43/2022
SEI  0002877-37.2022.6.02.8000

Data: 23/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica ou profissional para realização de serviço de manutenção corretiva, em 3 (três)
condicionadores de ar, tipo split cassete, localizados no edifício sede deste Tribunal, sem inclusão de peças, de acordo com
as especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( X ) NÂO

Valor total: R$ 7.600,00
Documentos:
Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_432022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=07/06/2022&jornal=530&pagina=164&totalArquivos=328)

Número 45/2022
SEI  0004573-45.2021.6.02.8000

Data: 28/06/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada na manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de
microinformática, transmissão de dados e periféricos de TI, conforme especificações e condições assentadas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( X ) NÂO
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Valor total: R$ 270.574,07
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_452022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=08/06/2022&jornal=530&pagina=186)
Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_452022_esclarecimento1.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_452022_resposta1.pdf)

 

Número 48/2022 

SEI  0004955-38.2021.6.02.8000

Data: 07/07/2022 às 14:00:00 

Objeto: Registro de Preço para aquisição de computadores para substituir equipamentos fora de garantia e/ou obsoletos,
conforme especificações descritas no Anexo I do edital.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( X ) NÂO

Valor unitário: Item 1: R$ 10.351,57; Item 2: R$ 849,68; Item 3: R$ 16.810,03; Item 4: R$ 5.078,60; Item 5: R$
5.778,01.
Documentos:
Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=22/06/2022&jornal=530&pagina=174)
Impugnação ao Edital (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_impugnacao.pdf)
Resposta à Impugnação (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_respostaimpugnacao.pdf)
Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_esclarecimento1.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_resposta1.pdf)
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=11/05/2022&jornal=530&pagina=212&totalArquivos=383)Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_esclarecimento2.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_resposta2.pdf)
Pedido de Esclarecimento III (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_esclarecimento3.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento III (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_482022_resposta3.pdf)

Número 49/2022
SEI  0006479-70.2021.6.02.8000

Data: 07/07/2022 às 15:00:00 

Objeto: Contratação de empresa do  ramo de transporte em veículo automotor com condutores munidos de regular
carteira  de motorista e telefone celular, com a finalidade de atender às necessidades de  transporte de agentes e
materiais da Justiça Eleitoral de Alagoas, decorrentes das atividades preparatórias e de execução das Eleições Gerais 2022
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(etapas de vistoria dos locais de votação, preparação das urnas eletrônicas, seções eleitorais, coleta de mídias e apuração,
reparação e substituição de urnas), conforme  especificações e condições assentadas nos ANEXOS I e I-A do edital. .

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( X ) NÂO

Valor total: R$ 709.588,51.
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=22/06/2022&jornal=530&pagina=174)
Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_esclarecimento.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_resposta.pdf)
Pedido de Esclarecimento II (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_esclarecimento2.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento II  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_resposta2.pdf)
Pedido de Esclarecimento III (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_esclarecimento3.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento III (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_492022_resposta3.pdf)

Número 51/2022
SEI  0002031-54.2021.6.02.8000

Data: 08/07/2022 às 09:00:00 

Objeto: Contratação de serviços de prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva,
sem fornecimento de peças, em  empilhadeiras e transpaletes hidráulicos, de acordo com as especificações e
condições assentadas neste edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 38.880,00.
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_512022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=22/06/2022&jornal=530&pagina=174&totalArquivos=349)

Número 52/2022
SEI  0001096-77.2022.6.02.8000

Data: 14/07/2022 às 14:00:00 

Objeto:  Registro de Preço para contratação de empresa especializada para confecção de paletes de madeira, para
manuseio através de paleteiras manuais (transpaletes) ou empilhadeiras, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor total: R$ 42.490,00.
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_522022_edital.pdf)
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Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=01/07/2022&jornal=530&pagina=216&totalArquivos=412)

Número 53/2022
SEI  0004050-96.2022.6.02.8000

Data: 15/07/2022 às 09:00:00 

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – gêneros alimentícios, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral
em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de 2022/2023, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor unitário estimado: Item 01 - R$ 13,04, Item 2 - R$ 65,61, Item 03 - R$ 11,62, Item 04 - R$ 9,70, Item 05
- R$ 28,21, Item 06 - R$ 7,24, Item 07 - R$ 5,36.
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_532022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=01/07/2022&jornal=530&pagina=216&totalArquivos=412)

Número 54/2022
SEI  0004510-83.2022.6.02.8000

Data: 18/07/2022 às 14:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo - material elétrico, conforme o edital e  seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor Total estimado: R$ 87.567,32
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_542022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=04/07/2022&jornal=530&pagina=313)

Número 55/2022
SEI  0004366-12.2022.6.02.8000

Data: 14/07/2022 às 15:00:00 

Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos automotores de passeio, tipo sedan, conforme o edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor total estimado: R$ 296.820,00
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_552022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=01/07/2022&jornal=530&pagina=216&totalArquivos=412)

Número 56/2022
SEI  0003554-67.2022.6.02.8000

Data: 15/07/2022 às 10:00:00 
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Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de tradução/interpretação em Língua Brasileira de Sinais
(LIBRAS), conforme o edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  X ) SIM   (   ) NÂO

Valor total estimado: R$ 142.161,20
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_562022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=04/07/2022&jornal=530&pagina=313)
Pedido de Esclarecimento I (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_562022_esclarecimento1.pdf)
Resposta ao Pedido de Esclarecimento I  (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_562022_resposta1.pdf)

Número 57/2022
SEI  0007606-43.2021.6.02.8000

Data: 22/07/2022 às 9:00:00 

Objeto: Registro de Preços para aquisição de ventiladores, conforme o edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  x ) SIM   (   ) NÂO

Valor total estimado: R$ 51.115,20
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_572022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=08/07/2022&jornal=530&pagina=147&totalArquivos=304)

Número 58/2022
SEI  0006498-76.2022.6.02.8000

Data: 21/07/2022 às 14:00:00 

Objeto:  contratação de empresa para  alocação de veículos, motoristas e carregadores nos cartórios eleitorais, e
monitoramento  das operações regionais de transporte, para atuação na logística de distribuição e  recolhimento de
materiais para as eleições, conforme o edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( x ) NÂO

Valor total estimado: R$ 1.717.661,47
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_582022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=08/07/2022&jornal=530&pagina=147&totalArquivos=304)
Termo de Sigilo (https://static.tre-
al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_582022_termodesigilo.pdf)

Número 59/2022
SEI  0001978-39.2022.6.02.8000

Data: 22/07/2022 às 10:00:00 

Objeto: Aquisição de material de consumo – HDs internos e externos para reposição/atualização, conforme o edital e seus
anexos.
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Critérios de Sustentabilidade: (   ) SIM   ( x ) NÂO

Valor total estimado: R$ 19.167,50
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_592022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  
(https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=08/07/2022&jornal=530&pagina=147&totalArquivos=304)

Número 60/2022
SEI  0006497-91.2021.6.02.8000

Data: 26/07/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para locação de aparelhos de rádio comunicação, para serem utilizados nas
Eleições 2022, conforme o edital e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (    ) NÂO

Valor total estimado: R$ 35.825,57
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_602022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=13/07/2022&jornal=530&pagina=143)

Número 61/2022
SEI  0006495-24.2021.6.02.8000

Data: 26/07/2022 às 15:00:00 

Objeto: Contratação de empresa especializada para  locação, instalação, desinstalação e operação de 03 (três) Grupos
Geradores, para atender  aos equipamentos de informática e demais equipamentos elétricos, tais como  ventiladores,
bebedouros, frigobares, condicionadores de ar, elevador, entre outros, do TRE-AL, no período de 01/10/2022 a 03/10/2022,
em 1º turno, e no período de 29/10/2022 a 31/10/2022, em 2º turno, se houver.

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (    ) NÂO

Valor total estimado: R$ 38.490,48
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_612022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=13/07/2022&jornal=530&pagina=143)

Número 62/2022
SEI  0001374-78.2022.6.02.8000

Data: 27/07/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevador, incluindo a reposição de peças novas
e originais, conforme o edital  e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (    ) NÂO

Valor total estimado: R$ 19.702,84
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_622022_edital.pdf)
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Gestor responsável

Coordenadoria de Material e Patrimônio +

Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=14/07/2022&jornal=530&pagina=153&totalArquivos=308)

Número 63/2022
SEI  0005984-89.2022.2022.6.02.8000

Data: 27/07/2022 às 15:00:00 

Objeto: Aquisição  de material permanente - fornos de micro-ondas, conforme o edital  e seus anexos.

Critérios de Sustentabilidade: (  x  ) SIM   (    ) NÂO

Valor total estimado: R$ 15.599,00
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_632022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=14/07/2022&jornal=530&pagina=153&totalArquivos=308)

Número 65/2022
SEI  0002652-63.2022.2022.6.02.8000

Data: 1º/08/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de serviços de fornecimento de lanches e materiais necessários ao seu consumo, quando da
realização do II Encontro de Servidores do TRE/AL, previsto para os dias 08 e 09 de agosto de 2022.

Critérios de Sustentabilidade: (    ) SIM   (  X  ) NÂO

Valor total estimado: R$ 8.580,00
Documentos:

Edital (https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_652022_edital.pdf)
Publicação do Aviso de Licitação no DOU  (https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?
data=18/07/2022&jornal=530&pagina=130&totalArquivos=277)

 Mapa do site

Publicação do Aviso de Licitação no Portal (1106986)         SEI 0002652-63.2022.6.02.8502 / pg. 162

https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2022/list-subjects?subjects=Preg%C3%A3o
https://adm.justicaeleitoral.jus.br/tre-al/transparencia-e-prestacao-de-contas/contratacoes/licitacoes/pregoes/pregoes-2022/list-subjects?subjects=Preg%C3%A3o%20eletr%C3%B4nico
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/07/2022&jornal=530&pagina=153&totalArquivos=308
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_632022_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=14/07/2022&jornal=530&pagina=153&totalArquivos=308
https://static.tre-al.jus.br/portal/transparencia/contratacoes/licitacoes/pregoes/2022/pe_652022_edital.pdf
https://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=18/07/2022&jornal=530&pagina=130&totalArquivos=277


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.
À PREG,
Para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 18/07/2022, às 14:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1106989 e o código CRC 6106B368.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 237/2022 TRE-AL/PRE/DG/SAD/GSAD

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 3º, inciso IV, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002,
e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº 0001649-61.2021.6.02.8000,

RESOLVE:
Art. 1º Designar os servidores WEBER BEZERRA CAVALCANTI, Analista

Judiciário – Área Judiciária, JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO e SÉRGIO VILELA
MENEGAZ LIMA, Técnicos Judiciários - Área Administrativa, como pregoeiros do Tribunal Regional
Eleitoral de Alagoas pelo período de 01 (um) ano.

§ 1º Esgotado o mandato estipulado neste artigo, caso ainda não tenha sido publicado
novo ato de designação ou de prorrogação da presente portaria, prorrogam-se automaticamente os
presentes mandatos por 15 (quinze) dias, e assim de forma sucessiva, até a edição do novo ato, a fim de
evitar a descontinuidade da realização dos pregões.

§ 2º Não podendo comparecer ou atuar, por qualquer motivo, no dia em que for realizada
a licitação ou mesmo para qualquer outro ato, os pregoeiros substituir-se-ão entre si, solicitando à
Coordenadoria de Material e Patrimônio deste Tribunal (COMAP), por intermédio da Seção de Licitações
e Contratos, a redistribuição do pregão, nos termos do § 3º deste artigo.

§ 3º A Seção de Licitações e Contratos, sob a supervisão da Coordenadoria de Material e
Patrimônio deste Tribunal (COMAP), distribuirá os processos aos pregoeiros, de forma alternada e
equitativa.

§ 4º Os pregoeiros poderão funcionar como membros da equipe de apoio.
Art. 2º O pregoeiro designado para conduzir a licitação, poderá solicitar,

justificativamente, ao titular da unidade de lotação respectiva, a indicação de servidor com conhecimento
técnico compatível com o objeto do certame, para ratificar a conformidade técnica do objeto licitado na
modalidade pregão eletrônico nos termos da legislação de regência.

Art. 3º Designar os servidores Carlos Antônio Vieira Costa e Luciana Wander de
Oliveira Melo, ambos Técnicos Judiciários, lotados na Secretaria de Administração, para atuarem como
membros da equipe de apoio nos Pregões deste Tribunal.

Art. 4º Fixar as seguintes determinações:
I - os pregoeiros poderão usufruir férias ou compensação de banco de horas em períodos

simultâneos, desde que resguardada a permanência em efetivo exercício de, pelo menos, 01 (um) dos
pregoeiros designados no artigo 1º desta Portaria;

II - os membros da equipe de apoio deverão acordar entre si os períodos de férias ou
compensação de banco de horas, com o objetivo de evitar a ausência simultânea dos dois integrantes;

III - em decorrência do previsto no inciso I deste artigo, os afastamentos regulamentares
dos pregoeiros deverão ser comunicados à Seção de Licitações e Contratos com antecedência mínima de
30 (trinta) dias;

IV - na realização dos pregões, eletrônicos e presenciais, atuarão o pregoeiro e mais
quantos membros da equipe de apoio sejam necessários, a critério do respectivo pregoeiro;

V - o pregoeiro terá a incumbência de convocar os membros da equipe de apoio para a
realização de determinado certame, devendo observar o prazo mínimo de 02 (dois) dias entre a
convocação e a data marcada para a abertura da sessão inaugural da licitação, cientificando a chefia
imediata do servidor no referido prazo.

À
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Art. 5º Às designações de que trata esta Portaria aplica-se o disposto no art. 8º, § 5º, da
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 6º Salvo determinação em contrário da Presidência do TRE-AL, os trabalhos dos
pregoeiros e dos membros da equipe de apoio gozam de preferência quanto às suas atribuições rotineiras.

Art. 7º Fica revogada a Portaria Presidência nº 121/2022.
Art. 8º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
 

OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Desembargador Presidente

Maceió, 30 de maio de 2022.

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em 31/05/2022, às
17:56, 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 1077448 e o código
CRC DB731150.
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LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA.
Rua: Professor Loureiro, n º 185, Ponta Grossa, Maceió - AL CEP: 57014-210
Telefone: (82)99400-5668 Zap Atendimento (82) 99124-8513
CNPJ: 35.708.427/0001-23 IE: 243.29528-6 IM: 0901461974
Email: legmaceio@gmail.com

1 /1

Ao Órgão 70011 - Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Pregão Eletrônico N° 652022. Apresentamos nossa proposta de preços.
Item Descrição Unidade Qtd R$ Unitário Valor Total

1 LANCHES E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO SEU
CONSUMO,  CONTENDO  TODOS  OS
ALIMENTOS  PRONTOS  PARA  O  CONSUMO,
QUANDO DA REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DE
SERVIDORES DO TRE DE ALAGOAS, PREVISTO
PARA  OS  DIAS  08  E  09  DE  AGOSTO  DE  2022,
CONFORME  O  EDITAL.  QUANTITATIVO  :  04
EVENTOS X 55 PESSOAS

UNIDADE 220,00 29,90 6.578,00

Valor total da proposta: 6.578,00

O valor total dessa proposta é de R$6.578,00 (seis mil e quinhentos e setenta e oito reais).

Dados Comerciais:
Banco: 077 - Banco Inter
Conta: 4609618-3
Agencia: 0001

Validade da proposta: 120 dias
Prazo de entrega: CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO
Prazo para pagamento: 30 dias
Prazo de garantia: 30 dias
Observações:
Declarações exigidas pelo instrumento convocatório está anexada em um único documento.

Maceió, 1 de Agosto de 2022

Representante Legal

 

MARIA WANGNER LIMA DA SILVA

RG:07.294.656-32 CPF:697.750.955-49
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

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

Atividade Econômica Principal:

4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU
ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE

Endereço:
AVENIDA PROFESSOR LOUREIRO, 185 - PONTA GROSSA - Maceió / Alagoas

Emitido em: 06/07/2022 07:17 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 35.708.427/0001-23 DUNS®: 92*****61
Razão Social: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
Nome Fantasia: FRANQUIA SNACK SAUDAVEL MACEIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/04/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 05/12/2022
FGTS 23/07/2022
Trabalhista Validade: 12/12/2022(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 02/09/2022
Receita Municipal Validade: 02/10/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2023Validade:

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: 06/07/2022 07:18 de
CPF: 697.750.955-49      Nome: MARIA WANGNER LIMA DA SILVA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 35.708.427/0001-23 DUNS®: 92*****61
Razão Social: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
Nome Fantasia: FRANQUIA SNACK SAUDAVEL MACEIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 06/07/2022 07:18 de
CPF: 697.750.955-49      Nome: MARIA WANGNER LIMA DA SILVA

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 35.708.427/0001-23 DUNS®: 92*****61
Razão Social: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
Nome Fantasia: FRANQUIA SNACK SAUDAVEL MACEIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 06/07/2022 07:18 de
CPF: 697.750.955-49      Nome: MARIA WANGNER LIMA DA SILVA

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 35.708.427/0001-23 DUNS®: 92*****61
Razão Social: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
Nome Fantasia: FRANQUIA SNACK SAUDAVEL MACEIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF Nº Registro Data de Validade

FALENCIA 0003 19/05/2022

ATESTADOS DE ÁGUA MINERAL E BEBIDAS 0001 31/12/2025

ANTESTADOS REFEIÇÕES E EVENTOS 0002 31/12/2025

Emitido em: 06/07/2022 07:18 de
CPF: 697.750.955-49      Nome: MARIA WANGNER LIMA DA SILVA

11
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CNH Digital

QR-CODE

Departamento Nacional de Trânsito

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar 
Assinatura.
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CNH Digital

QR-CODE

Departamento Nacional de Trânsito

Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão disponíveis em: 
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar 
Assinatura.
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Capital Social
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
Capital Integralizado
R$ 0,00 (zero reais)

Dados do Sócio
Nome
DANIELA GONCALVES
FALCAO

CPF/CNPJ
793.999.245-72

Participação no capital
R$ 36.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
N

Término do mandato
Indeterminado

Nome
MARIA WANGNER LIMA DA
SILVA

CPF/CNPJ
697.750.955-49

Participação no capital
R$ 4.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
S

Término do mandato
Indeterminado

Dados do Administrador
Nome
MARIA WANGNER LIMA DA SILVA

CPF
697.750.955-49

Término do mandato
Indeterminado

Último Arquivamento
Data
11/06/2021

Número
20210318252

Ato/eventos
223 / 223 - BALANCO

Situação 
ATIVA
Status 

SEM STATUS

NIRE (Sede)
27201224642

CNPJ
35.708.427/0001-23

Data de Ato Constitutivo
04/12/2019

Início de Atividade
19/11/2019

Endereço Completo
Avenida Professor Loureiro, Nº 185, Ponta Grossa - Maceió/AL - CEP 57014-210

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA
LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS,
CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS.

Porte
ME (Microempresa)

Prazo de Duração
Indeterminado

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/05/2022, às 07:34:03 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.facilita.al.gov.br, com o código G3GJCHGF.

Edvaldo Maiorano de Lima 
Secretário Geral

ALC2201093203

Nome Empresarial: LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: ALC2201093203

Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial do Estado de Alagoas

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

1 de 1
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Capital Social
R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
Capital Integralizado
R$ 0,00 (zero reais)

Dados do Sócio
Nome
MARIA WANGNER LIMA DA
SILVA

CPF/CNPJ
697.750.955-49

Participação no capital
R$ 4.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
S

Término do mandato
Indeterminado

Nome
DANIELA GONCALVES
FALCAO

CPF/CNPJ
793.999.245-72

Participação no capital
R$ 36.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
N

Término do mandato
Indeterminado

Dados do Administrador
Nome
MARIA WANGNER LIMA DA SILVA

CPF
697.750.955-49

Término do mandato
Indeterminado

Último Arquivamento
Data
27/05/2022

Número
20220294739

Ato/eventos
223 / 223 - BALANCO

Situação 
ATIVA
Status 

SEM STATUS

NIRE (Sede)
27201224642

CNPJ
35.708.427/0001-23

Data de Ato Constitutivo
04/12/2019

Início de Atividade
19/11/2019

Endereço Completo
Avenida Professor Loureiro, Nº 185, Ponta Grossa - Maceió/AL - CEP 57014-210

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA
LANCHONETES, CASAS DE CHA, DE SUCOS E SIMILARES COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FEIRAS,
CONGRESSOS, EXPOSICOES E FESTAS.

Porte
ME (Microempresa)

Prazo de Duração
Indeterminado

Esta certidão foi emitida automaticamente em 19/07/2022, às 06:28:12 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.facilita.al.gov.br, com o código QF9NXS1S.

Edvaldo Maiorano de Lima 
Secretário Geral

ALC2201137367

Nome Empresarial: LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: ALC2201137367

Governo do Estado de Alagoas
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial do Estado de Alagoas

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

1 de 1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA

ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

CNPJ: 35.708.427/0001-23 

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:10:43 do dia 25/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/08/2022.
Código de controle da certidão: 7D3B.37DD.C1A1.01A6

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA (MATRIZ
E FILIAIS)
CNPJ: 35.708.427/0001-23
Certidão nº: 12714780/2022
Expedição: 25/04/2022, às 10:26:58
Validade: 22/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 
Certifica-se que LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 35.708.427/0001-23,
NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.°  12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

Anexo DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (1115732)         SEI 0002652-63.2022.6.02.8502 / pg. 184



Anexo DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (1115732)         SEI 0002652-63.2022.6.02.8502 / pg. 185



Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

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

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

Emitida às 09:16:26 do dia 04/07/2022

Código de controle da certidão: 1C36-4043-433C-4084

Certidão fornecida para o CNPJ: 35.708.427/0001-23

Válida até 02/09/2022

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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N° Via 1

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
NÚMERO DA CERTIDÃO: 0943734/22-37

Contribuinte
LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS 
SAUDAVEIS LTDA

CPF/CNPJ
35.708.427/0001-23

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

Certificamos, com fundamento nas informações constantes em nosso Sistema de Cadastro e Controle 
de Arrecadação, e ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que 
venham a ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em relação ao CONTRIBUINTE , 
acima identificado inexiste débito impeditivo a expedição desta certidão. 

MACEIÓ (MCZ), 04 de Julho de 2022

Válida até: 02/10/2022

Código de autenticidade: 91659157DC89874F
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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24/07/2022 13:03 Consulta Regularidade do Empregador

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1

 
 

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 35.708.427/0001-23
Razão Social:LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS S
Endereço: AVENIDA PROFESSOR LOUREIRO 185 / PONTA GROSSA / MACEIO / AL /

57014-210

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:13/07/2022 a 11/08/2022 

Certificação Número: 2022071302145793875358

Informação obtida em 24/07/2022 13:03:01

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

MINISTÉRIO DA FAZENDA

35.708.427/0001-23

01/01/2021 a 31/12/2021

LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

Versão: 9.0.3SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

Livro Diário

27201224642

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

NIRE

NOME EMPRESARIAL

CNPJ

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO

DIARIO GERAL DIGITAL  3

NATUREZA DO LIVRO NÚMERO DO LIVRO

F6.89.D9.A2.7C.09.E5.D3.65.50.C2.C3.D7.32.BF.9A.DF.C5.95.A9

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO CPF/CNPJ NOME Nº SÉRIE DO
CERTIFICADO VALIDADE RESPONSÁVEL

LEGAL

Contador 06059888461 BRUNO FERRAZ
BEZERRA:06059888461

829510392522997178
4

16/12/2021 a
16/12/2022 Não

Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-
PJ 35708427000123

LIMA E GONCALVES
COMERCIO DE

ALIMENTOS
SAUDAVEIS

:35708427000123

505898611793584200
4

13/12/2021 a
13/12/2022 Sim

NÚMERO DO RECIBO:

F6.89.D9.A2.7C.09.E5.D3.65.50.C2.C3.
D7.32.BF.9A.DF.C5.95.A9-9 em às26/05/2022 16:37:39

E8.49.68.1E.75.A3.19.E6
C4.4C.DD.C5.69.E2.4E.98

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da
Lei Complementar nº 1247/2014.
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade:

Período da Escrituração: CNPJ:

LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

01/01/2021 a 31/12/2021 35.708.427/0001-23

Número de Ordem do Livro: 3

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

NIRE 27201224642

CNPJ 35.708.427/0001-23

Número de Ordem 3

Natureza do Livro DIARIO GERAL DIGITAL

Município Maceió

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

04/12/2019

Data de arquivamento do ato de
conversão de sociedade simples em
sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2021

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

15679

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

Natureza do Livro DIARIO GERAL DIGITAL

Número de ordem 3

Quantidade total de linhas do arquivo
digital

15679

Data de inicio 01/01/2021

Data de término 31/12/2021

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.3 do Visualizador 1Página 1 de

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número
F6.89.D9.A2.7C.09.E5.D3.65.50.C2.C3.D7.32.BF.9A.DF.C5.95.A9-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Anexo DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (1115732)         SEI 0002652-63.2022.6.02.8502 / pg. 191



31/12/2020 31/12/2021

45.436,99               744.523,24             

Caixa e equivalentes de caixa 34.110,46                549.735,50              

Estoques 2.066,53                  19.939,89                

Contas a receber 9.260,00                  174.847,85              

-                         -                         

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO -                          -                          

Créditos com pessoas ligadas - físicas -                          -                          

45.436,99             744.523,24           

31/12/2020 31/12/2021

824,48                    42.203,73               

Fornecedores -                          473,48                     

Adiantamentos -                          2.264,86                  

Obrigações fiscais 824,48                     38.486,39                

Obrigações com pessoal -                          979,00                     

44.612,51               702.319,51             

Capital Social 40.000,00                40.000,00                

Reserva de Lucros 4.612,51 662.319,51

45.436,99             744.523,24           

MARIA WANGNER LIMA DA SILVA BRUNO FERRAZ BEZERRA

Sócia Administradora Contador CRC-AL 007909/O-9

CPF: 697.750.955-49 CPF: 060.598.884-61

___________________________________ ___________________________________

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Maceió, 31 de dezembro de 2021.

LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA

CNPJ: 35.708.427/0001-23       NIRE: 27201224642

Av. Professor Loureiro, n.º 185, Ponta Grossa

Maceió/AL - CEP: 57014-210

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Expresso em R$

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PASSIVO CIRCULANTE

CIRCULANTE

ATIVO

NÃO CIRCULANTE

Página 1 de 6
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31/12/2020 31/12/2021

-                        -                       

53.704,51               1.620.742,60         

2.104,20                 108.690,92            

51.600,31              1.512.051,68        

11.080,41              210.517,90           

11.080,41               210.517,90            

40.519,90              1.301.533,78        

27.905,11              289.881,23           

25.940,73               114.440,34            

-                         168.000,00            

1.964,38                 7.440,89                

12.614,79 1.011.652,55

2,28-                       54,45                    

-                         156,20                   

2,28                       101,75                   

12.612,51 1.011.707,00

___________________________________

MARIA WANGNER LIMA DA SILVA

Sócia Administradora

CPF: 697.750.955-49

.= RESULTADO OP. ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO

VENDAS DE MERCADORIAS E SERVIÇOS

Vendas de serviços e mercadorias

( - ) DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas administrativas

( - ) Deduções da receita bruta

.= RECEITA

( - ) CUSTO DAS VENDAS

Custos dos serviços prestados e mercadorias vendidas

.= LUCRO BRUTO

Despesas tributárias

RESULTADO DO EXERCÍCIO

Despesas de vendas

BRUNO FERRAZ BEZERRA

Contador CRC-AL 007909/O-9

CPF: 060.598.884-61

(+/-) RESULTADO FINANCEIRO

Receitas financeiras

( - ) Despesas financeiras

___________________________________

Maceió, 31 de dezembro de 2021.

.= RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA

CNPJ: 35.708.427/0001-23       NIRE: 27201224642

Av. Professor Loureiro, n.º 185, Ponta Grossa

Maceió/AL - CEP: 57014-210

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Expresso em R$

Página 2 de 6
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31/12/2020 31/12/2021

( + ) Saldo anterior de lucros acumulados -                      -                               

( + ) Ajustes credores de períodos-base anteriores -                      -                               

( + ) Correção monetária de lucros acumulados -                      -                               

( + ) Reversão de reservas -                      -                               

( + ) Outros recursos -                      -                               

( + ) Lucro líquido do período-base 12.612,51 1.011.707,00

( - ) Saldo anterior de prejuízos acumulados -                      -                               

( - ) Ajustes devedores de períodos-base anteriores -                      -                               

( - ) Correção monetária de prejuízos acumulados -                      -                               

( - ) Prejuízo líquido do período-base -                      -                               

( = ) SOMA DE RECURSOS 12.612,51 1.011.707,00

( + ) Transferência para reservas 4.612,51              657.707,00                  

( + ) Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados 8.000,00              354.000,00                  

( + ) Imposto sobre o lucro líquido -                      -                               

( + ) Parcelas dos lucros incorporados ao capital -                      -                               

( + ) Outras aplicações -                      -                               

( = ) SOMA DAS APLICAÇÕES 12.612,51           1.011.707,00               

0,00 0,00

CPF: 697.750.955-49 CPF: 060.598.884-61

___________________________________ ___________________________________

MARIA WANGNER LIMA DA SILVA BRUNO FERRAZ BEZERRA

Sócia Administradora Contador CRC-AL 007909/O-9

Maceió, 31 de dezembro de 2021.

.= LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA

CNPJ: 35.708.427/0001-23       NIRE: 27201224642

Av. Professor Loureiro, n.º 185, Ponta Grossa

Maceió/AL - CEP: 57014-210

RESULTADO DO EXERCÍCIO
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DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Expresso em R$

Página 3 de 6
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I.L.G. =

I.L.G. = = 17,64

I.L.C. =

I.L.C. = = 17,64

I.S.G. =

I.S.G. = = 17,64

CCL = Ativo Circulante - Passivo Circulante

CCL = = 702.319,51     

_________________________________________ _________________________________

MARIA WANGNER LIMA DA SILVA BRUNO FERRAZ BEZERRA

Sócia Administradora Contador CRC-AL 007909/O-9

CPF: 697.750.955-49 CPF: 060.598.884-61

Índice de Liquidez Corrente

   Ativo Circulante  

Passivo Circulante

Maceió, 31 de dezembro de 2021.

42.203,73

=============================================================================================

Índice de Solvência Geral

744.523,24

42.203,73 + 0,00

=============================================================================================

Capital Circulante Líquido

744.523,24-42.203,73

ÍNDICES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total

LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA

CNPJ: 35.708.427/0001-23       NIRE: 27201224642

Av. Professor Loureiro, n.º 185, Ponta Grossa

Maceió/AL - CEP: 57014-210

COEFICIENTES DE ANÁLISES 

744.523,24

=============================================================================================

Índice de Liquidez Geral

   Ativo Circulante +  Realizável a Longo Prazo   

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

744.523,24 + 0,00

42.203,73 + 0,00

=============================================================================================

Página 4 de 6
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I.E.T. =

I.E.T. = = 0,05669

I.L.S. =

I.L.S. = = 17,17

_________________________________________ _________________________________

Sócia Administradora Contador CRC-AL 007909/O-9

CPF: 697.750.955-49 CPF: 060.598.884-61

Maceió, 31 de dezembro de 2021.

MARIA WANGNER LIMA DA SILVA BRUNO FERRAZ BEZERRA

744.523,24-19939,89

42.203,73

=============================================================================================

744.523,24

=============================================================================================

Índice de Liquidez Seca

  (Ativo Circulante - Estoques)

Passivo Circulante

=============================================================================================

Índice de Endividamento Total

  Exigível Total  

Ativo Total

42.203,73

LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA

CNPJ: 35.708.427/0001-23       NIRE: 27201224642

Av. Professor Loureiro, n.º 185, Ponta Grossa

Maceió/AL - CEP: 57014-210

COEFICIENTES DE ANÁLISES 

ÍNDICES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Página 5 de 6
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital 

Secretaria de Governo Digital 

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA consta 

assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ Nome

06059888461

69775095549

Página 6 de 6

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação.

BRUNO FERRAZ BEZERRA

MARIA WANGNER LIMA DA SILVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2022 08:36 SOB Nº 20220294739. 
PROTOCOLO: 220294739 DE 26/05/2022. 
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206774350. CNPJ DA SEDE: 35708427000123. 
NIRE: 27201224642. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/05/2022. 
LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA

EDVALDO MAIORANO DE LIMA 
SECRETÁRIO-GERAL 

www.facilita.al.gov.br
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 06/07/2022  0003394892 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
 EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA 

 CERTIDÃO Nº:   003394892  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 LIMA   E   GONCALVES   COMERCIO   DE   ALIMENTOS   SAUDÁVEIS   LTDA,   residente   na   RUA   PROFESSOR 
 LOUREIRO, 185, PONTA GROSSA, CEP: 57014-210, Maceió - AL, vinculado ao CNPJ: 35.708.427/0001-23 * 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   DE   FALÊNCIA,   INSOLVÊNCIA, 
 RECUPERAÇÃO   JUDICIAL   E   EXTRAJUDICIAL   E   CONCORDATA   em   andamento   nas   unidades   judiciárias   do 
 Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   presente   certidão   não   abrange   eventuais   ações   de   FALÊNCIA   em   que   a   pessoa   a   respeito   da   qual   é 
 expedida figure no pólo ativo; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, quarta-feira, 6 de julho de 2022 às 07h27min. 

                      0003394892 
 PEDIDO N°:  
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 24/07/2022  0003412172 

 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS 

 C E R T I D Ã O  E S T A D U A L 

 FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
 EXTRAJUDICIAL E CONCORDATA 

 CERTIDÃO Nº:   003412172  FOLHA: 1/1 
 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

                        Certifico   que,   pesquisando   os   registros   de   distribuição   de   feitos   do   Estado   de   Alagoas,   no   período 
 de 10 anos, verifiquei NÃO CONSTAR distribuições em nome de:  

 LIMA   E   GONCALVES   COMERCIO   DE   ALIMENTOS   SAUDAVEIS   LTDA,   residente   na   RUA   PROFESSOR 
 LOUREIRO 185, PONTA GROSSA, CEP: 57014-210, Maceió - AL, vinculado ao CNPJ: 35.708.427/0001-23 ** 

                        Certifico   ainda   que   a   pesquisa   acima   refere-se   a   AÇÕES   DE   FALÊNCIA,   INSOLVÊNCIA, 
 RECUPERAÇÃO   JUDICIAL   E   EXTRAJUDICIAL   E   CONCORDATA   em   andamento   nas   unidades   judiciárias   do 
 Poder Judiciário do Estado de Alagoas, com as ressalvas abaixo: 

 Observações: 

 1 - A presente certidão foi emitida de acordo com a Resolução nº. 121/2010 do CNJ; 

 2   -   A   presente   certidão   não   abrange   eventuais   ações   de   FALÊNCIA   em   que   a   pessoa   a   respeito   da   qual   é 
 expedida figure no pólo ativo; 

 3   -   Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a   Receita   Federal   que 
 verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ; 

 4   -   Esta   certidão   não   contempla   os   processos   em   tramitação   no   2º   grau   de   jurisdição   do   Tribunal   de   Justiça   do 
 Estado de Alagoas, que deverão ser objeto de certidões específicas; 

 5 - A exatidão dos dados pessoais fornecidos para pesquisa é de inteira responsabilidade da parte interessada. 

 6   -   A   autenticidade   desta   certidão   poderá   ser   confirmada   pela   internet   no   site   do   Tribunal   de   Justiça   do   Estado 
 de Alagoas (www.tjal.jus.br). 

                        Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 30 dias. 

 Maceió, domingo, 24 de julho de 2022 às 13h05min. 

                      0003412172 
 PEDIDO N°:  
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SUBDIREÇÃO GERAL
Departamento de Gestão de Contratos – DGC

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, para os devidos fins, que a empresa Lima e Gonçalves Comércio de Alimentos
Saudáveis  LTDA,  inscrita  no  CNPJ  sob  o  nº  35.708.427/0001-23,  estabelecida  na  Rua
Professor Loureiro, nº 185, Ponta Grossa, Maceió-AL, forneceu ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE ALAGOAS, possuidor do CNPJ  nº 12.473.062/0001-08,  situado na Praça
Marechal Deodoro, 319 – Centro – Maceió - AL, conforme a Ata de Registro de Preços nº
19/2022:

a) 730 (setecentos e trinta) Cheesburguers;

b) 350 (trezentos e cinquenta) Fa as de Bolo;

c) 50 (cinquenta) Salgados Assados do Tipo Pastel de Forno;

d) 50 (cinquenta) Pães de Queijo;

e) 50 (cinquenta) Sucos de Frutas; e

f) 750 (setecentos e cinquenta) Refrigerantes.

Ademais,  não  existem em nossos  registros  fatos  que  desabonem  a  conduta  e  a
responsabilidade da empresa com as obrigações assumidas. 

Os  fornecimentos  foram  executados  sob  supervisão  do  Fiscal,  Rafael  Ribeiro  de
Albuquerque, assim como do Gestor, Guilherme Machado Rebelo.

Maceió, 4 de março de 2021

Gestor da ARP nº 19/2022

Técnico Judiciário

Praça Marechal Deodoro, 319 - Centro, CEP: 57020-919, Maceió-AL.
Fone: 82 4009-3039

GUILHERME 
MACHADO 
REBELO:93092
0

Assinado de forma 
digital por GUILHERME 
MACHADO 
REBELO:930920 
Dados: 2022.07.12 
09:39:38 -03'00'
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ALVARÁ SANITÁRIO
Nº 5575/2021

PREFEITURA DE MACEIÓ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DVS
VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MACEIÓ - VISA

Razão Social: LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE
ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA CNPJ: 35.708.427/0001-23 Inscrição Municipal: 0901461974

Nome Fantasia: FRANQUIA SNACK SAUDAVEL MACEIO Protocolo: ALP2108066356 Cadastro Imobiliário: 61718

Logradouro: AVENIDA PROFESSOR LOUREIRO, 185 Complemento: Data Emissão: QUINTA, 23 DE
DEZEMBRO DE 2021

Número: 185 CEP: 57014210 Valido até: SEXTA, 23 DE DEZEMBRO
DE 2022

Bairro: PONTA GROSSA Nota : UNIDADE PRODUTIVA

CNAE: Descrição

4721-1/02 Padaria e confeitaria com predominância de revenda

4723-7/00 Comércio varejista de bebidas

4729-6/99 Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

5611-2/03 Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

Observações
- - Licença Emitida de forma automática, conforme Lei Federal 13.874/2019, RDC 153/2017, IN 16/2017 e Dec. Mun. 4648/2019.
- Esta licença não isenta este estabelecimento de novas inspeções e da contínua averiguação das condições sanitárias do mesmo;
- Esta licença deverá ser afixada em local visível;
- A renovação da licença sanitária deverá ser requerida 90 (noventa) dias antes do vencimento;
- Para consultar a autenticidade deste documento acesse o link: https://www.facilita.al.gov.br/s/autenticidade/JKGN9JGG

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

LISTA DE ATIVIDADES LICENCIADAS
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DECLARAÇÃO CONJUNTA

DECLARANTE

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.

Em atendimento ao presente edital, a Lima e Gonçalves Comércio de Alimentos Saudáveis

LTDA, faz constar as seguintes DECLARAÇÕES :

1. DECLARA que não incide nas práticas de nepotismo vedadas pelas Resoluções nº 156,
de 08 de agosto de 2012; nº 07, de 18 de outubro de 2005, com as alterações
promovidas pela Resolução nº 229, de 22 de junho de 2016, do Conselho Nacional de
Justiça – CNJ.

2. DECLARA que 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 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 atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade
socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade
com a IN 01/2010- SLTI.

8. 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;

LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA
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9. 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.

10.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.

11. 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;

12.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;

13.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;

14.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;

15.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

16.DECLARA que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que
detém plenos poderes e informações para firmá-la.

17.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, 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.

18.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.

19.DECLARA que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da
CLT.
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20.DECLARA que dispõe dos profissionais com capacidade técnica e operacional
necessárias para execução do objeto da licitação;

21.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);

22.DECLARA, que atenderá às disposições contidas na Lei 12.846/2013 – Lei
Anticorrupção, motivo pelo qual durante todo o período contratual, conduzirá suas
práticas comerciais de forma ética e em conformidade com os preceitos legais
aplicáveis, não podendo dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento,
direta ou indiretamente, de qualquer valor, a quem quer que seja, com a finalidade de
influenciar qualquer ato ou decisão, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou
direcionar negócios, e que violem o estabelecido na Lei Anticorrupção.

23.DECLARO, que, conforme o caso e objeto desta licitação, NÃO visitei o local onde será
realizado o objeto do Pregão Eletrônico em epígrafe, por opção própria, assumindo,
assim, que tenho total conhecimento acerca da estrutura física do local, e CONCORDO
com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que ainda, assumo
toda e qualquer responsabilidade pela ocorrência de eventuais prejuízos em virtude da
omissão na verificação das condições do local de execução do objeto do certame.

24.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, 06 de julho de 2022

_______________________________________________
Maria Wangner Lima da Silva

Sócia-Administradora
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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
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 01 de agosto de 2022.
Senhor Secretário da EJE,
 
Solicito a análise técnica da proposta

apresentada pela empresa Lima e Gonçalves Comércio de Alimentos
Saudáveis Ltda. (1115730) , Licença ou alvará (fl. 41,
evento 1115732) e Atestados de Capacidade Técnica (fls. 34/40 e 42,
evento 1115732).

 
Informo, finalmente, que a sessão eletrônica encontra-se

em andamento.
 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 01/08/2022, às 15:28, 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
1115738 e o código CRC 335892E6.

0002652-63.2022.6.02.8502 1115738v1
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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 agosto de 2022.
Senhor Pregoeiro,
 
Analisando a proposta e documentos encaminhados

pela empresa Lima e Gonçalves Comércio de Alimentos
Saudáveis Ltda., informamos que não encontramos nenhuma
desconformidade técnica, bem como a referida empresa se
compromete em atender a todos os termos do edital.

Sendo assim, por parte desta Unidade demandante
não há nenhum óbice na contratação da proposta vencendora.

Cordialmente,
 
Yuri Anísio Gonçalves
Secretário da EJE

Documento assinado eletronicamente por YURI ANÍSIO GONÇALVES, Técnico
Judiciário, em 01/08/2022, às 16:02, 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
1115797 e o código CRC 13F246C4.

0002652-63.2022.6.02.8502 1115797v1
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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: 35.708.427/0001-23 DUNS®: 926598461
Razão Social: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
Nome Fantasia: FRANQUIA SNACK SAUDAVEL MACEIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/04/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
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:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 15/01/2023
FGTS 11/08/2022
Trabalhista Validade: 20/01/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 02/09/2022
Receita Municipal Validade: 02/10/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2023Validade:

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: 01/08/2022 16:16 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Ass: ____________________________________________________________________________________________
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: MARIA WANGNER LIMA DA SILVA 
 
CPF/CNPJ: 697.750.955-49 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 16:07:16 do dia 01/08/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: 5AU7010822160716 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/08/2022 às 16:04) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 697.750.955-49.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

62E8.23C5.996E.A677 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 01/08/2022 as 16:04:37 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 

CERTIDÃO NEGATIVA 
 

DE 
 

LICITANTES INIDÔNEOS 
 
 

(Válida somente com a apresentação do CPF) 
 
 
 
Nome completo: DANIELA GONCALVES FALCAO 
 
CPF/CNPJ: 793.999.245-72 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente 
acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para 
participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos 
termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU). 

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não 
notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu 
prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão 
de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial. 

 
  

 

Certidão emitida às 16:08:15 do dia 01/08/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5 
 
Código de controle da certidão: 6GIM010822160815 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/08/2022 às 16:06) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 793.999.245-72.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

62E8.2418.6335.6760 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 01/08/2022 as 16:06:00 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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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: 01/08/2022 16:02:59 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS 
LTDA 
CNPJ: 35.708.427/0001-23 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
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Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 
racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
35.708.427/0001-23
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
04/12/2019 

 
NOME EMPRESARIAL 
LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
FRANQUIA SNACK SAUDAVEL MACEIO 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não
especificados anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 
56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
AV PROFESSOR LOUREIRO 

NÚMERO 
185 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
57.014-210 

BAIRRO/DISTRITO 
PONTA GROSSA 

MUNICÍPIO 
MACEIO 

UF 
AL 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
LEGMACEIO@GMAIL.COM 

TELEFONE 
(82) 9400-5668 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
04/12/2019 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/08/2022 às 15:50:41 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 35.708.427/0001-23
Razão Social: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

Atividade Econômica Principal:

4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU
ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE

Endereço:
AVENIDA PROFESSOR LOUREIRO, 185 - PONTA GROSSA - Maceió / Alagoas

Emitido em: 01/08/2022 16:15 de 11

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº  8.666, de 1993.

Observações:
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 35.708.427/0001-23 DUNS®: 926598461
Razão Social: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
Nome Fantasia: FRANQUIA SNACK SAUDAVEL MACEIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 01/08/2022 16:16 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 35.708.427/0001-23 DUNS®: 926598461
Razão Social: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
Nome Fantasia: FRANQUIA SNACK SAUDAVEL MACEIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 01/08/2022 16:17 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor
CNPJ: 35.708.427/0001-23 DUNS®: 926598461
Razão Social: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
Nome Fantasia: FRANQUIA SNACK SAUDAVEL MACEIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 01/08/2022 16:17 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Credenciamento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 35.708.427/0001-23 DUNS®: 926598461
Razão Social: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
Nome Fantasia: FRANQUIA SNACK SAUDAVEL MACEIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/04/2023

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Fornecedor
Porte da Empresa: Micro Empresa
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA MEI: Não
Capital Social: R$ 40.000,00 Data de Abertura da Empresa: 04/12/2019
CNAE Primário: 4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM

GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CNAE Secundário 1: 4721-1/02 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE
CNAE Secundário 2: 4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
CNAE Secundário 3: 5611-2/03 - LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
CNAE Secundário 4: 8230-0/01 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS,

Dados para Contato
CEP: 57.014-210
Endereço: AVENIDA PROFESSOR LOUREIRO, 185 - PONTA GROSSA
Município / UF: Maceió / Alagoas
Telefone: (82) 94005668
E-mail: LEGMACEIO@GMAIL.COM

Dados do Responsável Legal
697.750.955-49CPF:

Nome: MARIA WANGNER LIMA DA SILVA

Emitido em: 01/08/2022 16:17 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO
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Relatório de Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro
697.750.955-49CPF:

Nome: MARIA WANGNER LIMA DA SILVA
E-mail: wangnerlima38@gmail.com

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 793.999.245-72 Participação Societária: 90,00%
Nome: DANIELA GONCALVES FALCAO
Número do Documento: 0736479937 Órgão Expedidor: sspba
Data de Expedição: 20/07/2006 Data de Nascimento: 17/08/1980
Filiação Materna: EDNA GONCALVES FALCAO
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 40.718-200
Endereço: RUA AGDO CIRIACO ELEUTERIO, 629 - CASA - PLATAFORMA
Município / UF: Salvador / Bahia
Telefone: (71) 33900424
E-mail: dany.falcao@gmail.com

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 697.750.955-49 Participação Societária: 10,00%
Nome: MARIA WANGNER LIMA DA SILVA
Número do Documento: 0729465632 Órgão Expedidor: sspba
Data de Expedição: 11/04/2012 Data de Nascimento: 27/08/1978
Filiação Materna: MARIA DA CONCEICAO LIMA DA SILVA
Estado Civil: Divorciado(a)

CEP: 48.602-010
Endereço: RUA 31 DE MARCO, 316 - VILA POTY
Município / UF: Paulo Afonso / Bahia
Telefone: (82) 94005668
E-mail: wangnerlima38@gmail.com

Linhas Fornecimento

Materiais
8960 - BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS
Serviços
3697 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

Emitido em: 01/08/2022 16:17 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

22
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 35.708.427/0001-23 DUNS®: 926598461
Razão Social: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
Nome Fantasia: FRANQUIA SNACK SAUDAVEL MACEIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Maceió / Alagoas
Porte: Micro Empresa

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

8960 BEBIDAS NÃO ALCOÓLICAS Ativo
Serviços

Código Descrição Situação

3697 Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces Ativo

Emitido em: 01/08/2022 16:49 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório Nível V -  Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor
CNPJ: 35.708.427/0001-23 DUNS®: 926598461
Razão Social: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
Nome Fantasia: FRANQUIA SNACK SAUDAVEL MACEIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível
Situação do Nível: Cadastrado

Entidades de Classe

Entidade e UF Nº Registro Data de Validade

FALENCIA 0003 19/05/2022

ATESTADOS DE ÁGUA MINERAL E BEBIDAS 0001 31/12/2025

ANTESTADOS REFEIÇÕES E EVENTOS 0002 31/12/2025

Emitido em: 01/08/2022 16:16 de
CPF: 565.029.314-72      Nome: JOAO HERMINIO DE BARROS NETO

11
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Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 65/2022 UASG 70011

LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, como representante devidamente constituído de 35.708.427/0001-23
- LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA doravante denominado LIMA E GONCALVES COMERCIO DE
ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 65/2022 UASG 70011, declara, sob as penas da lei, em
especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 

(a) a proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 65/2022 UASG 70011 foi elaborada de maneira independente pelo LIMA E
GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 65/2022 UASG 70011, por
qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 65/2022 UASG 70011,não foi informada, discutida
ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 65/2022 UASG 70011, por qualquer meio ou por
qualquer pessoa; 

(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do
Pregão Eletrônico 65/2022 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 65/2022 UASG 70011,não será, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 65/2022 UASG
70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 65/2022 UASG 70011 não foi, no todo ou em parte, direta
ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante de TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS antes da
abertura oficial das propostas; e 

(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la. 

Maceió, em 31 de Julho de 2022. 

LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
 

 

Fechar
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 65/2022 UASG 70011

LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.708.427/0001-23, declara que não
possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no
inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Maceió, 31 de Julho de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 65/2022 UASG 70011

LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.708.427/0001-23, declara para fins do
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo
menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

Maceió, 31 de Julho de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 65/2022 UASG 70011

LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.708.427/0001-23, declara que,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa,
atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Maceió, 31 de Julho de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 65/2022 UASG 70011

LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.708.427/0001-23, declara sob as penas
da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Maceió, 31 de Julho de 2022.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 65/2022 UASG 70011

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os
requisitos de habilitação definidos no edital, referentes ao pregão nº 65/2022 da UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS .
CNPJ: 35.708.427/0001-23 - LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

Maceió, 31 de Julho de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 65/2022 UASG 70011

LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, CNPJ nº 35.708.427/0001-23, declara sob as penas da lei, que
até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrências posteriores.

Maceió, 31 de Julho de 2022.

 

Fechar
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DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 65/2022 UASG 70011

Declaro, sob as penas da Lei, que não ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º da Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da
referida Lei Complementar.
 
CNPJ: 35.708.427/0001-23 - LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA 

31 de Julho de 2022.

 

Voltar
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Pregão Eletrônico   Nº 00065/2022 
 

RESULTADO POR FORNECEDOR

35.708.427/0001-23 - LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA

ItemDescrição Unidade de
Fornecimento Quantidade Critério de Valor

(*)
Valor

Unitário Valor Global

1 Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados
/ Doces

UNIDADE 220 R$ 8.580,0000 R$ 29,9000 R$
6.578,0000

Marca: 
Fabricante: 
Modelo / Versão: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: lanches e materiais necessários ao seu consumo, contendo todos os alimentos prontos para o consumo,
quando da realização do II Encontro de Servidores do TRE de Alagoas, previsto para os dias 08 e 09 de agosto de 2022, conforme o edital.
Quantitativo : 04 eventos x 55 pessoas

Total do Fornecedor: R$
6.578,0000

 
 

Valor Global da Ata: R$
6.578,0000

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 

 
Voltar
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00871703459Usuário:

01/08/2022 17:28:49Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAV Adimplente35708427
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00065/2022 
 

Às 17:28 horas do dia 01 de agosto de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00065/2022, referente ao Processo nº
0002652-63.2022, o pregoeiro, Sr(a) JOAO HERMINIO DE BARROS NETO, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos itens,
conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 

**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 

 
Resultado da Adjudicação

Item: 1
Descrição: Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces
Descrição Complementar: lanches e materiais necessários ao seu consumo, contendo todos os alimentos prontos para o consumo,
quando da realização do II Encontro de Servidores do TRE de Alagoas, previsto para os dias 08 e 09 de agosto de 2022, conforme o
edital. Quantitativo : 04 eventos x 55 pessoas
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 220 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 8.580,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado

Adjudicado para: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA , pelo melhor lance de R$ 6.578,0000 .

Eventos do Item
Evento Data Observações

Adjudicado 01/08/2022
17:28:56

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS
SAUDAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.708.427/0001-23, Melhor lance: R$ 6.578,0000

Fim do documento
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Pregão Eletrônico

70011 .652022 .4548 .4809 .43450666

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00065/2022

 
Às 14:00 horas do dia 01 de agosto de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 121/2022 de 06/04/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº
10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 0002652-63.2022,
para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00065/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado. Objeto: Contratação dos
serviços de fornecimento de lanches e materiais necessários ao seu consumo, contendo todos os alimentos prontos para o consumo,
quando da realização do II Encontro de Servidores do TRE de Alagoas, previsto para os dias 08 e 09 de agosto de 2022.. O Pregoeiro
abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a
fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1
Descrição: Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces
Descrição Complementar: lanches e materiais necessários ao seu consumo, contendo todos os alimentos prontos para o
consumo, quando da realização do II Encontro de Servidores do TRE de Alagoas, previsto para os dias 08 e 09 de agosto de 2022,
conforme o edital. Quantitativo : 04 eventos x 55 pessoas
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 220 Unidade de fornecimento: UNIDADE
Valor Máximo Aceitável: R$ 8.580,0000 Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Decreto 7174: Não Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, pelo melhor lance de R$ 6.578,0000 .

Histórico
Item: 1 - Fornecimento de Refeições / Lanches / Salgados / Doces

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
24.046.457/0001-03 CVA INSTITUTO DE

EDUCACAO E
SERVICOS GERAIS
LTDA

Sim Sim 220 R$ 39,0000 R$ 8.580,0000 31/07/2022
20:41:42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: lanches e materiais necessários ao seu consumo, contendo todos os
alimentos prontos para o consumo, quando da realização do II Encontro de Servidores do TRE de Alagoas, previsto
para os dias 08 e 09 de agosto de 2022, conforme o edital. Quantitativo : 04 eventos x 55 pessoas 
Porte da empresa: ME/EPP

32.626.778/0001-05 OKALANGO EVENTOS
EIRELI

Sim Sim 220 R$ 55,0000 R$ 12.100,0000 19/07/2022
20:59:41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: lanches e materiais necessários ao seu consumo, contendo todos os
alimentos prontos para o consumo, quando da realização do II Encontro de Servidores do TRE de Alagoas, previsto
para os dias 08 e 09 de agosto de 2022, conforme o edital. Quantitativo : 04 eventos x 55 pessoas 
Porte da empresa: ME/EPP

33.174.770/0001-00 ADVANCE LICITACOES,
PRODUCOES, EVENTOS,
TURISMO E
EMPREENDIMENTOS
LTDA

Sim Sim 220 R$ 100,0000 R$ 22.000,0000 28/07/2022
13:26:17

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: lanches e materiais necessários ao seu consumo, contendo
todos os alimentos prontos para o consumo, quando da realização do II Encontro de Servidores do TRE de Alagoas,
previsto para os dias 08 e 09 de agosto de 2022, conforme o edital. Quantitativo : 04 eventos x 55 pessoas 
Porte da empresa: ME/EPP

35.708.427/0001-23 LIMA E GONCALVES
COMERCIO DE
ALIMENTOS SAUDAVEIS
LTDA

Sim Sim 220 R$ 100,0000 R$ 22.000,0000 31/07/2022
11:42:09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: lanches e materiais necessários ao seu consumo, contendo todos os
alimentos prontos para o consumo, quando da realização do II Encontro de Servidores do TRE de Alagoas, previsto
para os dias 08 e 09 de agosto de 2022, conforme o edital. Quantitativo : 04 eventos x 55 pessoas 
Porte da empresa: ME/EPP
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Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 22.000,0000 33.174.770/0001-00 01/08/2022 14:00:00:820
R$ 22.000,0000 35.708.427/0001-23 01/08/2022 14:00:00:820
R$ 12.100,0000 32.626.778/0001-05 01/08/2022 14:00:00:820
R$ 8.580,0000 24.046.457/0001-03 01/08/2022 14:00:00:820
R$ 21.999,9900 35.708.427/0001-23 01/08/2022 14:25:05:260
R$ 6.578,0000 35.708.427/0001-23 01/08/2022 14:35:07:047
R$ 8.500,0000 24.046.457/0001-03 01/08/2022 14:36:01:133

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Encerramento análise
de propostas

01/08/2022
14:02:25 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 01/08/2022
14:10:02 Item aberto para lances.

Encerramento etapa
aberta

01/08/2022
14:34:04 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa
fechada

01/08/2022
14:34:04

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$ 8.580,0000 e
R$ 22.000,0000.

Encerramento 01/08/2022
14:39:05 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
fechada

01/08/2022
14:39:05 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

01/08/2022
14:55:19

Convocado para envio de anexo o fornecedor LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS
SAUDAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.708.427/0001-23.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

01/08/2022
15:00:24

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LIMA E GONCALVES COMERCIO DE
ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.708.427/0001-23.

Aceite de proposta 01/08/2022
16:15:02

Aceite individual da proposta. Fornecedor: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS
SAUDAVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 35.708.427/0001-23, pelo melhor lance de R$ 6.578,0000.

Habilitação de
fornecedor

01/08/2022
16:27:58

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS
SAUDAVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 35.708.427/0001-23

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 01/08/2022
14:00:01

A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise
de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até

20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa
será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.

Sistema 01/08/2022
14:10:01

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.
Mantenham-se conectados.

Sistema 01/08/2022
14:10:02

O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 01/08/2022
14:34:04

A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R$
8.580,0000 e R$ 22.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 14:39:04 do

dia 01/08/2022.
Sistema 01/08/2022

14:39:05
O fornecedor da proposta no valor de R$ 22.000,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 01/08/2022

14:39:05
O fornecedor da proposta no valor de R$ 12.100,0000 não enviou lance único e fechado

para o item 1.
Sistema 01/08/2022

14:39:05
O item 1 está encerrado.

Sistema 01/08/2022
14:39:11

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade
"Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 01/08/2022
14:46:36

Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - Sr(a) Licitante, boa
tarde. V.Sª foi o primeiro colocado para o item, considerando a determinação da legislação e

do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores
menores. Aceita o valor total de R$ 5.500,00?

Pregoeiro 01/08/2022
14:50:00

Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - Sr(a) Licitante, boa
tarde. V.Sª foi o primeiro colocado para o item, considerando a determinação da legislação e

do pregão eletrônico, devemos questionar sobre a possibilidade de negociação de valores
menores. Aceita o valor total de R$ 5.500,00?

35.708.427/0001-
23

01/08/2022
14:53:40

Infelizmente, não será possível reduzir os valores.

Pregoeiro 01/08/2022 Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - Agradeço. O valor
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14:55:08 ofertado por V.Sª é compatível com o estimado pela administração, portanto aceitável.
Convocaremos o pedido de anexo. V.Sª deverá juntar na presente sessão sua proposta

devidamente ajustada ao último lance ofertado, contendo toda a DESCRIÇÃO COMPLETA DO
ITEM, BEM COMO ASSINADA.

Sistema 01/08/2022
14:55:19

Senhor fornecedor LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA,
CNPJ/CPF: 35.708.427/0001-23, solicito o envio do anexo referente ao ítem 1.

Pregoeiro 01/08/2022
14:55:38

Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - Anexo convocado.

Pregoeiro 01/08/2022
14:57:03

Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - De acordo com o
item 9.1 do Edital, V.Sª tem o prazo de 02 (duas) horas para o envio da proposta.

Sistema 01/08/2022
15:00:24

Senhor Pregoeiro, o fornecedor LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS
LTDA, CNPJ/CPF: 35.708.427/0001-23, enviou o anexo para o ítem 1.

Pregoeiro 01/08/2022
15:16:56

Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - Sr(a) Licitante,
informo a V.Sª que encaminhei a proposta para análise técnica que será efetuada pela

unidade requisitante. Favor aguardar.
Pregoeiro 01/08/2022

16:13:46
Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - Sr(a) Licitante, boa

tarde. A unidade requisitante em seu parecer técnico efetuado nos autos do processo
administrativo n.º 0002652-63.2022.6.02.8502, informa que a proposta de V.Sª atende aos

requisitos do Edital.
Pregoeiro 01/08/2022

16:14:49
Para LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA - Iremos aceitar a

proposta de V.Sª e passaremos para a fase de verificação das documentações de habilitação.
Favor aguardar.

Sistema 01/08/2022
16:27:59

Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os
itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.

Pregoeiro 01/08/2022
16:28:17

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 01/08/2022 às 17:00:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 01/08/2022 12:57:46
Abertura da sessão

pública 01/08/2022 14:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de propostas 01/08/2022 14:10:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas 01/08/2022 14:39:11 Início da etapa de julgamento de propostas

Abertura do prazo 01/08/2022 16:27:59 Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do

prazo 01/08/2022 16:28:17 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 01/08/2022 às 17:00:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi
divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de
setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 17:04 horas do dia 01 de agosto de 2022, cuja ata foi
lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
JOAO HERMINIO DE BARROS NETO 
Pregoeiro Oficial

SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA
Equipe de Apoio

Voltar   

JOAO HERMINIO 
DE BARROS 
NETO:30920065

Assinado de forma digital por 
JOAO HERMINIO DE BARROS 
NETO:30920065 
Dados: 2022.08.01 17:06:08 
-03'00'

SERGIO VILELA MENEGAZ 
LIMA:3092R125

Assinado de forma digital por SERGIO 
VILELA MENEGAZ LIMA:3092R125 
Dados: 2022.08.01 17:18:21 -03'00'
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4812 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- AJ-DG
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO - Publicada a Portaria nº 226/2018 TRE-
AL/PRE/COCIN/AAU, SEI Nº 0004888-15.2017.6.02.8000 , que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito do
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, ART.1º. XI. - Atuação do
pregoeiro durante a fase de seleção do fornecedor deverá ser
verificada pelo Pregoeiro designado para o certame.
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  1115457

II- Lances    

2 - A abertura da sessão ocorreu no horário
previsto no edital? X   

3 - Em havendo dois ou mais lances iguais,
prevaleceu aquele que foi recebido e registrado
primeiro?

  NÃO OCORREU

4 - Encerrada a etapa de lances, foi encaminhada,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante
que tenha apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observando o
critério de julgamento?

X  ENCAMINHAMENTO PELO PREGOEIRO

5 – Foram negociadas condições diferentes
daquelas previstas no edital?  X JULGAMENTO DO PREGOEIRO SEGUE CRITÉRIOS OBJETIVOS

6 – Havendo planilha de custos, esta foi analisada?  X NÃO CONSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos   OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

  OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  

RATIFICADA A CONFORMIDADE TÉCNICA PELA UNIDADE
REQUISITANTE RESPONSÁVEL PELA  ELABORAÇÃO DO
TERMO DE REFERÊNCIA, EVENTO: 1115797

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

  

 

EDITAL NÃO EXIGE

 

11 – Após a verificação de conformidade acima, a
classificação das propostas apresentou-
se adequada?

X  
 

 

IV- JULGAMENTO    

12 – O melhor preço ofertado é compatível com os
preços praticados no mercado? X  

CONSIDERANDO A ESTIMATIVA DAS UNIDADES
RESPONSÁVEIS E RATIFICADAS PELA ADMINISTRAÇÃO NA
FASE INTERNA DO CERTAME

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG: 1115909

15.1 - FGTS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15 (FAZENDA
MUNICIPAL)

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

 X  

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

17 – Consta consulta ao Cadin? X  1115975

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  1115966

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1
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18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS: 1115932

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE
LICITAR: 1115933

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS DO
FORNECEDOR: 1115934

RELATÓRIO DE LINHA DE FORNECIMENTO: 1115943

REGISTRO COMERCIAL: 1115732 (FLS. 06/11; 14) 

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA: 1115732 (FLS. 32/33)

CERTIDÃO CNJ PESSOA FÍSICA: 1115915 E 1115918

CONSULTA CONSOLIDADA: 1115920

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC): 1115927

CERTIFICADO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
(CNPJ): 1115926

CADASTRO CONTRIBUINTE MUNICIPAL:  1115732 (FL. 21)

 

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   

CONSULTA CONSOLIDADA: 1115920

CERTIDÃO TCU PESSOA FÍSICA: 1115913 E 1115917

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X   

19 - Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital   

O EDITAL NÃO ESTABELECE PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS. O PREGOEIRO DETERMINA O
ENCAMINHAMENTO CONFORME ORIENTAÇÃO TCU.
ESTABELECE PRAZOS DENTRO DE CRITÉRIOS DE
RAZOABILIDADE. CONFORME A COMPLEXIDADE DO
CERTAME

VI - ATA    

20- A ata contém os seguintes elementos: licitantes
participantes, propostas apresentadas e
lances ofertados na ordem de classificação,
aceitabilidade da proposta de preço, habilitação e
recursos interpostos?

X  
NÃO OCORREU RECURSO

 

21- A ata encontra-se assinada pelo pregoeiro e
pela equipe de apoio? X  1115977

22- Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente intenção
de recorrer, em campo próprio do sistema?

  NÃO OCORREU RECURSO

23- Os memoriais do recurso foram apresentados
no prazo de 3 (três) dias?   NÃO OCORREU RECURSO

24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO
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26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  1115976

30- Havendo interposição de recurso, houve a
adjudicação e homologação do objeto licitado ao
licitante vencedor pelo Desembargador Presidente?

  NÃO OCORREU RECURSO

31 - Consta nos autos demais relatórios extraídos
do comprasnet (proposta e resultado por
fornecedor) e relatório do pregoeiro?

x  

Proposta: 1115730

Resultado Fornecedor: 1115973

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por JOÃO HERMÍNIO DE BARROS NETO,
Pregoeiro, em 01/08/2022, às 17:32, 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
1115980 e o código CRC EAB12371.

0002652-63.2022.6.02.8502 1115980v8
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0002652-63.2022.6.02.8502
INTERESSADO : ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 65/2022. FORNECDIMENTO DE LANCHES.

 

Parecer nº 1052 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Conforme determinado pelo art. 4º, inciso XV, da

Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, procedemos à análise da
regularidade do Pregão Eletrônico nº 65/2022, objetivando a
contratação dos serviços de fornecimento de lanches e
materiais necessários ao seu consumo, contendo todos os
alimentos prontos para o consumo, quando da realização do II
Encontro de Servidores do TRE de Alagoas, previsto para os
dias 08 e 09 de agosto de 2022, conforme especificações e
condições descritas no Termo de Referência (1062807),
aprovado pela Secretaria de Administração no evento SEI
nº 1103126, Edital e Anexos 1106161.

 
Quanto às listas de verificação, exigidas por força

da Portaria nº 226/2018 TRE/AL/PRE/COCIN/AAU, SEI
nº 0004888-15.2017.6.02.8000, que regulamentou sua
obrigatoriedade em procedimentos de contratações de bens e
serviços no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas,
temos que o ANEXO XI, LISTA DE VERIFICAÇÃO -
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO – PREGÃO foi lançado
no  evento SEI nº 1115980. Passo à análise do procedimento,
fazendo juntada da lista de competência desta unidade,
conforme segue adiante.

LISTA DE VERIFICAÇÃO de atos administrativos atinentes
à análise jurídica prévia à homologação do procedimento
licitatório, na modalidade pregão eletrônico.

 

ItemQuestionário Sim Não N/AEvento

1
Os comprovantes das publicações do edital resumido constam do processo?

Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, XII, “a” e Lei n.º 8.666/93, art. 38, II
SIM

Comprasnet -
 1106164
DOU - 1106953
Portal - 1106986

2

O aviso contendo o resumo do edital foi publicado nos meios previstos pela legislação?
 
Para a Administração Pública Federal:

até R$ 650 mil (DOU e internet)

- de R$ 650 mil a R$ 1,3 milhão (DOU, internet e jornal de grande circulação local)

acima de R$ 1,3 milhão ou na hipótese de pregão para SRP (DOU, internet e jornal de grande circulação regional ou nacional)

Ref. Decreto n. 5.450/05, art. 17.

SIM

Comprasnet -
 1106164
DOU - 1106953
Portal - 1106986
 

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.

SIM

Publicação em:
15/07/2022
(Comprasnet)
18/07/2022
(DOU)
18/07/2022
(Portal)
 
Ata Pregão
65/2022
(1115977) -
01/08/2022

4

A ata de realização do pregão eletrônico consta do processo e contém registro dos licitantes participantes, das propostas
apresentadas, dos lances ofertados na ordem de classificação, da aceitabilidade da proposta de preço, da habilitação e dos
recursos porventura interpostos, respectivas análises e decisões?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 30, XI, alíneas “a” até “f”.

SIM
Ata Pregão
65/2022
(1115977)

5
O ato de adjudicação e a publicação no DOU constam do processo?
Ref. Lei nº 8.666/93, art. 38, VII.

SIM
Termo de
Adjudicação -
1115976

6
O comprovante da publicação do resultado da licitação consta do processo?
Ref. Decreto nº 5.450/2005, art. 30.

SIM
Termo Resultado
por Fornecedor -
 1115973

7
Os documentos necessários à habilitação (originais ou cópias autenticadas por cartórios competentes ou por servidores da
administração ou publicação em órgão da imprensa oficial) constam do processo?
Ref. Decreto n.º 5.450/05, art. 30, X e Lei n.º 8.666/93, art. 38, XII combinado com o art. 32.

SIM
Conforme
contido na
Informação 4812
- 1115980

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM
Consulta pelo
Pregoeiro -
1115980

Parecer 1052 (1116015)         SEI 0002652-63.2022.6.02.8502 / pg. 249



9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM Proposta:
1115730

10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM
Item 9 da
informação 4812
1115980

11 Foi constatada a inexistência de registros indicativos de que a futura contratada esteja apenada com impedimento ou suspensão
de licitar com a União e foi verificada a inexistência de registros de inidoneidade (TCU, CGU e CEIS)? SIM

TCU: 1115920
CADIN: 1115975

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 4812
-  1115980

 
 
Ante o exposto, esta Assessoria Jurídica conclui

pela legalidade do presente procedimento licitatório, realizado
na modalidade pregão, na forma eletrônica, regido pela Lei nº
10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
havendo óbice à homologação do PE nº 65/2022, que visa a
contratação dos serviços de fornecimento de lanches e
materiais necessários ao seu consumo, contendo todos os
alimentos prontos para o consumo, quando da realização do II
Encontro de Servidores do TRE de Alagoas, previsto para os
dias 08 e 09 de agosto de 2022, de acordo com as
quantidades, especificações e condições descritas no Termo
de Referência (1062807), Edital e Anexos 1106161, conforme
relatório Resultado por Fornecedor (1115973), cujo licitante
vencedor foi a Empresa - LIMA E GONCALVES COMERCIO
DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA., inscrita no CNPJ sob o
n° 35.708.427/0001-23, em razão do melhor lance ofertado no
valor total por fornecedor de R$ 6.578,00 (seis mil quinhentos
e setenta e oito reais).

 
 
À consideração superior do Sr. Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
01/08/2022, às 18:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 01/08/2022, às 18:54, 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
1116015 e o código CRC D1B940E0.

0002652-63.2022.6.02.8502 1116015v2
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CONCLUSÃO

Maceió, 02 de agosto de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento voltado à análise

da regularidade do Pregão Eletrônico nº 65/2022, objetivando
a contratação dos serviços de fornecimento de lanches e materiais
necessários ao seu consumo, contendo todos os alimentos prontos
para o consumo, quando da realização do II Encontro de Servidores
do TRE de Alagoas, previsto para os dias 8 e 9 de agosto de 2022,
conforme especificações e condições descritas no Termo de
Referência (1062807), aprovado pela Secretaria de Administração no
evento SEI nº 1103126, Edital e Anexos 1106161.

Por meio do Parecer n.º 1052 (1116015), a Assessoria
Jurídica concluiu pela legalidade do presente procedimento
licitatório, realizado na modalidade pregão, na forma eletrônica,
regido pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº
10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93, não
vislumbrando óbice à homologação do Pregão Eletrônico nº 65/2022.

Dessa forma, tendo em vista a regularidade de todos os
atos procedimentais realizados no presente certame licitatório e o
pronunciamento favorável da AJ-DG, faço estes autos eletrônicos
conclusos a Vossa Excelência, para os fins do disposto no art. 4º,
inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e no Decreto nº 5.450/2005.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 02/08/2022, às 13:17, 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
1116593 e o código CRC 94558B32.

0002652-63.2022.6.02.8502 1116593v1
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PROCESSO : 0002652-63.2022.6.02.8502
INTERESSADO : ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL DE ALAGOAS
ASSUNTO : Homologação. Pregão Eletrônico.  Fornecimento de lanches e materiais necessários ao seu consumo.

 

Decisão nº 3318 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria Jurídica da Diretoria Geral,
por meio do Parecer nº 1052/2022 (1116015), atestando a legalidade
de todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 65/2022, cujo
objeto é contratação dos serviços de fornecimento de lanches e
materiais necessários ao seu consumo, contendo todos os alimentos
prontos para o consumo, quando da realização do II Encontro de
Servidores do TRE de Alagoas, previsto para os dias 8 e 9 de agosto
de 2022, conforme especificações descritas no Termo de Referência
(1062807), aprovado pela Secretaria de Administração (1103126),
edital e anexos (1106161), adjudicado à empresa LIMA E
GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 35.708.427/0001-23,  pelo melhor
lance ofertado no valor total por fornecedor de R$ 6.578,00 (seis
mil quinhentos e setenta e oito reais), em conformidade com o
Resultado por Fornecedor (1115973) e a Ata de Realização do Pregão
Eletrônico (1115977).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº
8.666/93, AUTORIZO a contratação da empresa suso referida.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente
da presente Decisão.

 
DES. WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS

Vice-Presidene no exercício da Presidência
Documento assinado eletronicamente por WASHINGTON LUIZ DAMASCENO
FREITAS, Vice-presidente, no exercício da Presidência, em 02/08/2022, às 21:50,
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
1116694 e o código CRC 9C18E7F5.

0002652-63.2022.6.02.8502 1116694v2
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DESPACHO

Maceió, 03 de agosto de 2022.
À SGO,
Para as providências da Decisão nº 3318 (1116694).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 03/08/2022, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1118472 e o código CRC 8E57581E.

0002652-63.2022.6.02.8502 1118472v1
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CONFORMIDADE DOC. SIAFI

Conformidade nesta data.

Documento:

NE 455/2022 - RO 1023.

Observação:

 

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 04/08/2022, às 13:39, 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
1118513 e o código CRC 8D12AAF4.
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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: 35.708.427/0001-23 DUNS®: 926598461
Razão Social: LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA
Nome Fantasia: FRANQUIA SNACK SAUDAVEL MACEIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/04/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
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:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 15/01/2023
FGTS 11/08/2022
Trabalhista Validade: 20/01/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 02/09/2022
Receita Municipal Validade: 02/10/2022

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2023Validade:

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: 03/08/2022 18:35 de
CPF: 012.769.084-07      Nome: RAZUCO PACHECO DOS REIS

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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DESPACHO

Maceió, 03 de agosto de 2022.
 
À SLC, para publicar o resultado do certame e demais

medidas cabíveis.
 
Concomitantemente, à COFIN, para emissão da

competente nota de empenho.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 03/08/2022, 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
1118566 e o código CRC F4DD1BAC.

0002652-63.2022.6.02.8502 1118566v1
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DESPACHO

Maceió, 04 de agosto de 2022.
À SGO,
Para as providências do despacho GSAD (1118566).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 04/08/2022, 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
1119216 e o código CRC 0A7E6531.

0002652-63.2022.6.02.8502 1119216v1

Despacho COFIN 1119216         SEI 0002652-63.2022.6.02.8502 / pg. 259



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 04 de agosto de 2022.
Ao Coordenador da COFIN, para informar que a

nota de empenho requerida já foi emitida, conforme consta do
Documento de Conformidade(1118513), faltando as devidas
assinaturas e juntada aos autos.

Documento assinado eletronicamente por AGNALDO QUINTELA DOS SANTOS,
Analista Judiciário, em 04/08/2022, 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
1119331 e o código CRC 8629FD7A.

0002652-63.2022.6.02.8502 1119331v1
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04/08/2022 17:11 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=7312861 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 04/08/2022 17:11:25
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 7312861
   Data prevista de publicação: 05/08/2022
   Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
   Forma de pagamento: Isento

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação de
matérias nos Jornais Oficiais. 

Matérias

Sequencial Arquivo(s) MD5 Tamanho
(cm) Valor

14778003
Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n. 65-2022 -LIMA
E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAVEIS
LTDA.rtf

a34ae0520e2e2750
88d6520fee14005b 6,00 R$

233,52

TOTAL DO OFICIO 5,89 R$
233,52
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DESPACHO

Maceió, 04 de agosto de 2022.
À SAD,
Sr. Secretário,
Diante da informação constante no evento (1118513),

registro minha assinatura no empenho 2022NE455, remetendo para
igual procedimento e posterior juntada aos autos.

Em paralelo, à SGO pedindo escusas pela remessa
indevida.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 04/08/2022, 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
1119371 e o código CRC 88FD1E3A.

0002652-63.2022.6.02.8502 1119371v1
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  04/08/2022 18:10
        ***.868.468-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Código Nome Moeda

Ano Tipo Número

70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS REAL - (R$)

2022 NE 455

Natureza da DespesaEsfera UGRPTRES Plano InternoFonte de Recurso

Célula Orçamentária

1 167673 0100000000 339039 70276 AL CAPEJE

Data de Emissão Tipo Processo Taxa de Câmbio Valor

Código Nome

Descrição

Local da Entrega

Informação Complementar

03/08/2022 Ordinário 0002652-63.2022.6.02 - 6.578,00

35.708.427/0001-23 LIMA E GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS SAUDAV

2022NECT. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - (LANCHES E MATERIAIS
PARA CONSUMO).
SEI 0002652-63.2022.6.02.8502.

-

-

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

PROFESSOR LOUREIRO 185 PONTA GROSSA

CEP

57014-210

Município

MACEIO AL

UF Telefone

CNPJ

06.015.041/0001-38

CEP

57051-090

Endereço

AV.ARISTEU DE ANDRADE,377,FAROL  MACEIÓ-AL.

Município

MACEIO

UF

AL

Telefone

(082) 2122-7700

UG Emitente

1  de      2002
Versão Data/Hora

04/08/2022 18:10:47
Operação
Alteração
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Data e hora da consulta:
Usuário:

  04/08/2022 18:10
        ***.868.468-**

Nota de Empenho

      Impressão Completa

Lista de Itens

Natureza de Despesa
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC 6.578,00

Total da Lista

Subelemento 41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

001 6.578,00Contratação dos serviços de fornecimento de lanches e materiais
necessários ao seu consumo, contendo todos os alimentos prontos para
o consumo, quando da realização do II Encontro de Servidores do TRE
de Alagoas, previsto para os dias 8 e 9 de agosto de 2022, conforme
especificações descritas no Termo de Referência (1062807), edital e
anexos (1106161). Resultado por Fornecedor (1115973). Ata de
Realização do Pregão Eletrônico (1115977). Decisão nº 3318 / 2022 -
TRE-AL/PRE/GPRES (1116694).

Data Operação Quantidade Valor Unitário Valor Total

03/08/2022 Inclusão 1,00000 6.578,0000 6.578,00

Seq. Descrição Valor do Item

Ordenador de Despesa

ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

***.868.468-**

04/08/2022 18:10:46

Gestor Financeiro

RUI CARLOS GALVAO

***.291.944-**

04/08/2022 17:11:05

Assinaturas

2  de      2002
Versão Data/Hora

04/08/2022 18:10:47
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, 04 de agosto de 2022.

 

À SEIC, após assinatura da Nota de Empenho 1119464,
para encaminhamento ao contratado.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Analista Judiciário, em 04/08/2022, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1119466 e o código CRC D71B234D.

0002652-63.2022.6.02.8502 1119466v1
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E-mail - 1119473

Data de Envio: 
  04/08/2022 18:17:16

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para:
    legmaceio@gmail.com

Assunto: 
  Encaminha Nota de Empenho

Mensagem: 
  Senhores,

Encaminhamos Nota de Empenho referente ao serviço de lanches a ser prestado nos dias 8 e 9 de agosto
de 2022.

Favor confirmar recebimento no menor tempo possível.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

Anexos:
    Nota_1119464_NE_070011_2022NE000455_v002_35708427000123_20220804181056.pdf
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De: Lima e Gonçalves <legmaceio@gmail.com>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 04/08/2022 06:36 PM
Assunto: [seic] Encaminha Nota de Empenho

Recebido.

MARIA WANGNER LIMA DA SILVA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
ZAP (82)99400-5668

Em qui., 4 de ago. de 2022 às 18:22, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES
<seic@tre-al.jus.br> escreveu:
Senhores,

Encaminhamos Nota de Empenho referente ao serviço de lanches a ser prestado
nos dias 8 e 9 de agosto de 2022.

Favor confirmar recebimento no menor tempo possível.

Atenciosamente,

ANDRÉ LUÍS CAVALCANTE GOMES
SEIC/COMAP/SAD/TRE-AL

Anexados:

Arquivo: ATT00002.txt
Tamanho:
0k

Tipo de Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00003.html (Mostrar conteúdo
da mensagem)

Tamanho:
1k

Tipo de Conteúdo:
text/html

Firefox http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=V0WKFR8MA6...

1 of 1 04/08/2022 18:44
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javascript:openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DV0WKFR8MA6873%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dseic%2540tre-al.jus.br','Compose',800,600,'yes');
javascript:openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DV0WKFR8MA6873%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dseic%2540tre-al.jus.br','Compose',800,600,'yes');
http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=V0WKFR8MA6873&View=Attachment&Number=28525&FolderID=0&Part=1&Filename=ATT00002.txt
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http://webmail.tre-al.gov.br/WorldClient.dll?Session=V0WKFR8MA6873&View=Attachment&Number=28525&FolderID=0&Part=2&Filename=ATT00003.html


Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302022080500167
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DIRETORIA-GERAL
SECRETARIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 3° Termo Aditivo ao Contrato n° 36/2020. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada:
INTELIGENCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA. CNPJ nº 06.984-836/0001-
54. PAV nº 0006509-48.2022.4.05.7000-TRF5ªR.Objeto: Promover acréscimo ao Contrato nº
36/2020, nos limites do art. 65, I, "b" e §1º da Lei nº 8.666/1993, conforme previsão
contida no item 9.2.4 da Cláusula Nona. Valor: R$ 462.500,00 (quatrocentos e sessenta e
dois mil e quinhentos reais) PTRES-168462 e ED-339040.21. Vigência: A partir da data de
sua assinatura até o termo final do Contrato. Assinatura: 04/08/2022. Assinam: Marcelo
Nobre Tavares, Diretor da Diretoria Administrativa-TRF5ªR., e Vagner Luiz de Aveiro
representante da Contratada.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: Ata de Registro de Preços n° 11/2022. Órgão Gerenciador: TRF5ªRegião.
Fornecedor: PORTAL INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELLI. CNPJ n°
20.213.219/0001-86 PAV n° 0003346-60.2022.4.05.7000-TRF5ªR. Objeto: Contratação de
empresa especializada para fornecimento de togas de gala e de serviço para o TRF5ªR.
Fundamento Legal: Pregão n° 29/2022-TRF5ªR. Lei n° 10.520/02, Dec.3.555/00, 3.693/00,
3.784/01, 10.024/19, L.C.123/06, Dec. 8.538/15, 7.892/13, Portaria 443/18-MPDG,
I.N.05/17, SEGES/MPDG, I.N.73/20-SEGE/ME Lei nº 8.666/93. Preço Global Registrado: R$
20.800,00 (vinte mil e oitocentos reais) Vigência: 12 (doze) meses, contados da data da
assinatura. Assinatura: 04/08/2022. Assinam: Marcelo Nobre Tavares, Diretor da Diretoria
Administrativa-TRF5ªR. e Alisson Gomes do Nascimento , representante da PORTAL
INDÚSTRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES EIRELLI.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 65/2022

Processo Administrativo SEI nº 0002652-63.2022.6.02.8502;
O Vice-Presidente do TRE/AL, no exercício da Presidência, Desembargador

WASHINGTON LUIZ DAMASCENO FREITAS, homologou, em 02/08/2022, o resultado do
Pregão Eletrônico nº 65/2022, que tem por objeto a contratação dos serviços de
fornecimento de lanches e materiais necessários ao seu consumo, contendo todos os
alimentos prontos para o consumo, quando da realização do II Encontro de Servidores do
TRE de Alagoas, previsto para os dias 8 e 9 de agosto de 2022, conforme especificações
descritas no Termo de Referência, adjudicado à empresa LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO
DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 35.708.427/0001-23, pelo
melhor lance no valor total de R$ 6.578,00 (seis mil, quinhentos e setenta e oito reais); e
autorizou a contratação da empresa com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei nº
10.520/2002, no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei nº 8.666/93.

Maceió-AL, 4 de agosto de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Décimo Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 53/2018, para execução indireta de
prestação de serviços. PARTES: União, através do TRE-AP e a empresa E. R. C. da Silva ME
(FOX SERVIÇOS). Objeto: Altera as Cláusulas Primeira, Terceira e Sexta do instrumento
principal, para fins de inclusão de 03 postos de trabalho de AUXILIAR DE MANUT E N Ç ÃO
PREDIAL, e de 01 posto de trabalho de COPEIRO, sendo que 1 (um) dos postos de trabalhos
de auxiliar de manutenção terá início no dia 29/07/2022 e os demais postos terão início a
partir do dia 01/08/2022, pelo período de 3 meses ou até o início da nova contratação
deste TRE-AP, o que ocorrer primeiro. O valor global estimado anual do Contrato, é
acrescido em R$ 46.191,9 (quarenta seis mil e cento noventa um reais e noventa
centavos). DATA DE ASSINATURA: em 28/07/2022. Signatários: Francisco Valentim Maia,
representante do TRE/AP e Ediane Rodrigues Coelho da Silva, representante da
contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO Nº 58/2022

Comunicamos que o edital da licitação supracitada, publicada no D.O.U de
04/08/2022 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo
elétrico de acordo com as condições e especificações constantes do termo de referência
PAD n. 6.947/2022 - TRE/AM (Anexo I do Edital). Total de Itens Licitados: 00002 Novo
Edital: 05/08/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo S/n - Aleixo Aleixo -
MANAUS - AM. Entrega das Propostas: a partir de 05/08/2022 às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 18/08/2022, às 10h00 no site
www.comprasnet.gov.br.

JORGE MANOEL LOPES LINS
Presidente

(SIDEC - 04/08/2022) 070003-00001-2022NE000118

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 57/2022 - UASG 70003

Nº Processo: 4267/2022. Objeto: Registro de preços para futura e eventual
contratação de serviços gráficos - Faixas/Banners em lona vinil 340g, com impressão
digital a base de solvente - 4/0, conforme descrições e quantidades constantes no
Anexo I do Termo de Referência nº 1/2022 - ASCOM.. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 05/08/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo S/n - Aleixo, Aleixo
- Manaus/AM ou https://www.gov.br/compras/edital/70003-5-00057-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 05/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 18/08/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

IERMAK MENEZES NINA
Pregoeiro

(SIASGnet - 04/08/2022) 70003-00001-2022NE000118

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo: (PAD) 55/2017 TRE-AM. Espécie: Quinto Termo Aditivo ao Contrato n. 05/2017,
de prestação de serviços especializados e continuados de limpeza e conservação, com
fornecimento de materiais e equipamentos. CONTRATANTE: Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas. CONTRATADO: BETA BRASIL SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA LTDA.
Fundamentação Legal: com disposto na Lei n. 8.666/93, em especial seu art. 57, § 4, e
alterações posteriores. Do Objeto: alteração da Cláusula Quarta (Da Vigência). DA
VIGÊNCIA: o prazo de vigência é de 03 (três) meses, ou seja, de 20/08/2022 a 19/11/2022.
Data da Assinatura: 28/07/2022. Assinam: Desembargador JORGE MANOEL LOPES LINS,
pelo Contratante, e o Senhor MASSUELO DA SILVA QUARESMA, pela Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0012424-20.2022.6.05.8000. OBJETO: Curso "Enfrentamento do Assédio
Moral, Sexual e da Discriminação, na modalidade EAD. FAVORECIDO: GEPSAT SAÚDE DO
TRABALHADOR EIRELI. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93. D OT AÇ ÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.39.48. Ação 02.122.0033.20GP.0029. VALOR TOTAL: R$
6.000,00. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos Vieira, em 03/08/2022.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 0013181-14.2022.6.05.8000. OBJETO: Palestra "Estresse no Ambiente de
Trabalho", na modalidade EAD. FAVORECIDO: DR. MÁRIO CÉSAR FERREIRA. FUNDAMENTO
LEGAL: Art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elementos
3.33.90.36.33 e 3.33.91.47.18. Ação 02.122.0033.20GP.0029. VALOR TOTAL: R$ 12.408,00.
RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de Campos Vieira, em 04/08/2022.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/2022 - UASG 70013

Nº Processo: 0003346-02.2022. Objeto: Aquisição e instalação de divisórias no
Anexo III da Sede do TRE-BA. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 05/08/2022 das 08h00 às
17h59. Endereço: 1. Avenida do Cab, Nr. 150 - Salvador - Ba, Paralela - Salvador/BA ou
https://www.gov.br/compras/edital/70013-5-00049-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 05/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 19/08/2022
às 15h00 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 telefones (71) 3373-7110 e (71) 3373-7318.

RAUL ALMEIDA DA PAZ
Pregoeiro

(SIASGnet - 04/08/2022) 70013-00001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE CONVÊNIO

Espécie: Processo PAD n.º 10820/2022. Espécie: Convênio 20/2022. Partes: TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ e o GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, POR MEIO DA
POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ Objeto: consiste no estabelecimento de um programa
cooperativo entre CONVENENTE e CONVENIADA objetivando à disponibilização de pessoal
para auxiliar a equipe de fiscalização da propaganda eleitoral. .Fundamento: a) No Pregão
Eletrônico 47/2022, conforme a Lei n.º 10.520/2002 e o Decreto n.º 10.024/2019. b) Nos
termos propostos pela CONTRATADA que, simultaneamente: I. constem no Processo
Administrativo Digital n.º 7.261/2022, e; II. não contrariem o interesse público; c) Nas
determinações da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações; d) Nos preceitos do Direito Público;
e) Supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do
Direito Privado. Assinam: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Presidente do TRE-CE e o
Coronel FRANCISCO MÁRCIO DE OLIVEIRA . Pela Polícia Militar. Data: 02/08/2022

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Espécie: Termo de Credenciamento nº. 42/2022. Processo SEI nº. 0007520-
88.2022.6.07.8100. Credenciada: CISB - CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE BUCAL LTDA. (CNPJ:
37.067.584/0001-22). Objeto: Pelo presente Termo a CREDENCIADA compromete-se a
prestar, aos beneficiários do Programa de Assistência à Saúde e Benefícios Sociais - TRE-
SAÚDE do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal - TRE-DF, no âmbito do Distrito
Federal, os serviços de assistência e atendimento odontológico em conformidade com a
proposta apresentada e com as regras estabelecidas no Edital de Credenciamento nº
01/2022 e seus anexos. Vigência: Prazo indeterminado. Fundamento Legal: Lei nº.
8.666/93, artigo 25, "caput", e demais artigos aplicáveis, além da Resolução TRE-DF nº
7853, de 13 de agosto de 2020, e alterações posteriores. Data e assinaturas: Brasília,
04/08/2022. Sr. EDUARDO DE CASTRO RODRIGUES, Diretor-Geral do TRE-DF, e Sr. MARCUS
VINÍCIUS BOMTEMPO ROCHA.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 0002821-36.2022.6.08.8000. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do Espírito
Santo. Contratada: 3R capacita comércio de materiais didáticos e serviços educacionais
Ltda. CNPJ: 32.380.894/0001-89. Objeto: custeio de despesas com a participação de 06
(seis) servidores deste Tribunal no curso "Consultoria em Auditoria - Online".
Fundamentação Legal: art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93. Valor por pessoa: R$ 900,00.
Valor total: R$ 5.400,00. Data de Reconhecimento: 31/05/2022, pela Ilmo. Sr. Alvimar Dias
Nascimento, Diretor-Geral do TRE/ES. Data da ratificação: 03/08/2022, pelo Exmo. Sr.
Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Presidente do TRE/ES.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo: 0002827-43.2022.6.08.8000. Contratante: Tribunal Regional Eleitoral do

Espírito Santo. Contratada: One Cursos - Treinamento, desenvolvimento e Capacitação

Ltda. CNPJ: 06.012.731/0001-33. Objeto: custeio de despesas com a participação de 01

(um) servidor deste Tribunal no curso "Tesouro Gerencial Avançado". Fundamentação

Legal: art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93. Valor total: R$ 1.690,00. Data de

Reconhecimento: 01/06/2022, pela Ilmo. Sr. Alvimar Dias Nascimento, Diretor-Geral do

TRE/ES. Data da ratificação: 03/08/2022, pelo Exmo. Sr. Desembargador José Paulo

Calmon Nogueira da Gama, Presidente do TRE/ES.
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Número 65/2022
SEI  0002652-63.2022.2022.6.02.8000

Data: 1º/08/2022 às 14:00:00 

Objeto: Contratação de serviços de fornecimento de lanches e materiais necessários ao seu
consumo, quando da realização do II Encontro de Servidores do TRE/AL, previsto para os
dias 08 e 09 de agosto de 2022.

Critérios de Sustentabilidade: (    ) SIM   (  X  ) NÂO

Valor total estimado: R$ 8.580,00

Resultado: a empresa LIMA E GONÇALVES COMÉRCIO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n° 35.708.427/0001-23, pelo melhor lance no valor total

 de R$ 6.578,00 (seis mil, quinhentos e setenta e oito reais).

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 05 de agosto de 2022.
À SEIC,
Para eventual atualização na Transparência.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 05/08/2022, às 08:41, 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
1119730 e o código CRC 76121A23.
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