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Memorando nº 502 / 2022 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX
Maceió, 28 de abril de 2022.

Para: Secretaria de Administração

Assunto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 2022/2023

 

 
 

Senhor Secretário de Administração,
 
 
Segue Termo de Referência 1054448 e ANEXO

ÚNICO 1054449, referentes à aquisição de material de
consumo, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 339030.07, para análise
e posterior aprovação, caso de sua aquiescência.

Respeitosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 18/05/2022, às 18:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1054447 e o código CRC BE31FBF6.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 
 

1. OBJETO – Aquisição de gêneros alimentícios (339030.07) para
atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, para
manutenção de suas atividades no exercício de 2022/2023, conforme
especificado no ANEXO ÚNICO 1054449 .
    1.1. A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com
adjudicação por menor preço por grupo, Ata de Registro de Preços, e
está prevista no PAC 2022 - SEALMOX, SEI 0007920-
86.2021.6.02.8000 .
    1.2.  A Ata terá duração de 12 meses
    1.3 Em atenção aos artigos 3º, § 1º, I, 15, IV e 23, §§ 1º e 2º, todos
da Lei 8.666/1993, informamos que os itens constantes desse
procedimento foram agrupados por lote em virtude da similaridade
de cada um, bem como na economia a ser alcançada no frete, visto
que a entrega de itens unitários como que tais torna-se quase
inviável para fornecedores de estados distantes, dado o
quantitativo contratado. 
   
2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
     2.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta
conformidade com o termo de referência, edital de licitação e anexos
respectivos.
     2.2 – Substituir às suas expensas
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos.
     2.3 – Acondicionar o material/produto constante deste
Instrumento, obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não
danificadas, originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo
vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.
       2.3.1 – As embalagens deverão conter todas as informações
exigidas pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências
impostas por órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo
com a legislação vigente.
       2.3.2 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme
o caso, as seguintes informações:
               2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido,
data de fabricação e vencimento ou período de validade
               2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente
atualizado.
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               2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde
               2.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao
consumidor (SAC)
     2.6 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.
     2.7 – Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por
email ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as
Notas de Empenho.
     2.8 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.
 
3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
     3.1 - A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento
da Nota de Empenho encaminhada por e–mail;
     3.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL,
situada à Rua Coronel Pedro Lima, 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL,
CEP 57022–220, no horário das 08 às 18 horas, das segundas às
quintas-feiras e das 8h às 16h às sextas–feiras.
 
4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias
úteis após o recebimento provisório na nota fiscal. Constatada a
conformidade, será recebido definitivamente e encaminhado para
pagamento.
 
5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará
sujeita à aplicação de multa de mora e convencional, variável de
acordo com a gravidade dos casos a seguir:
    5.1 -
 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso,
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da
Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s),
recaindo sobre este(s) a multa constante no item 5.4, sem prejuízo da
rescisão unilateral da avença;
    5.2 -
 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade,
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja
cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após
o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;
    5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de
inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o
atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto no item
5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado
estabelecido no item 5.2;
    5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de
Empenho.
Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art.
87 da Lei 8.666/1993.
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As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
limite de 10% do valor total do contrato celebrado.
 
6. - DO PAGAMENTO
     6.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem
bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o
envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), devidamente atestada(s)
pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL.
     6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do
pagamento.
     6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
     6.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções
e recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
     6.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à
nota fiscal documento que comprove a opção, no modelo determinado
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, para que não incidam
retenções indesejáveis.
     6.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser
acrescido de encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro
dia útil do atraso, até a data do efetivo pagamento, desde que o
contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação da
seguinte fórmula:
EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do
efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:
I = (TX/100)/365
I= (6/100)/365
I = 0,0001644
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%
 
7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS
     7.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das
notas fiscais serão exercidos por servidores da Seção de
Almoxarifado.
          7.1.1. O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade ou
fazendo-se auxiliar por outra unidade competente, se necessário.
     7.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência
do Gestor designado deverão ser solicitadas ao Secretário de
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo
hábil, para adoção das demais medidas necessárias
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8. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens
sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado,
atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º
, incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de
2010 - MPOG

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 18/05/2022, às 18:48, 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
1054448 e o código CRC 10EE1C41.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

 
 

DESCRIÇÃO DO MATERIAL

GRUPO ITEM Material
Total
da
Ata

UNIDADE

01

01

CAFÉ TORRADO E MOÍDO, 1ª linha, tipo gourmet,
embalagem tipo vácuo ou valvulada, pacote com 250 g.
Pureza comprovada através de “Certificado de
Autorização ao uso do selo de pureza ABIC”,
comprovado no site da ABIC. A qualidade deve ser
comprovada pelo Certificado no PQC - Programa de
Qualidade do Café, da ABIC, em plena validade , ou
Laudo de avaliação do café, emitido por laboratório
especializado, com nota de Qualidade Global mínima de
7,3 pontos na Escala Sensorial do Café e laudo de
análise de microscopia do café; Normas técnicas em
conformidade com as Resoluções RDC vigentes
da ANVISA, Decretos, Leis e Instruções Normativas
vigentes. Validade mínima: 11 meses no ato da entrega
(gravado em cada embalagem de 250g).

6000 PACOTE

02

CAFÉ TORRADO EM GRÃO, tipo Expresso, pureza
comprovada através de “Certificado de Autorização ao
uso do selo de pureza ABIC”, comprovado no site da
ABIC. A comprovação de qualidade do produto
demonstrada através de laudos emitidos por
laboratórios credenciados pelo Ministério da Saúde e/ou
Agricultura. Embalagem valvulada ou à vácuo.
Apresentação em pacotes de 1 Kg. Validade mínima: 05
meses no ato da entrega.

450 PACOTE

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

200 PACOTE
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GRUPO ITEM Material
Total
da
Ata

UNIDADE

02

04
ADOÇANTE DIETÉTICO. Conteúdo líquido mínimo
de 100ml; composto 100% por xilitol, sucralose,
taumatina e/ou stévia. Sem parabenos ou outro aditivo
químico. Validade mínima: 2 anos no ato da entrega.

300 FRASCO

05

LEITE EM PÓ DESNATADO, COM TEOR DE CÁLCIO
E VITAMINAS, destacado no rótulo. Embalagem de
500g, com as seguintes características: para cada 20g,
0% de gorduras totais e saturada; valor calórico
máximo de 70Kcal; Validade mínima de 12 meses
contados da data de entrega. Recipiente contendo
marca do fabricante. Produto com registro em órgão
oficial governamental.

150 UNIDADE

06

AÇÚCAR DEMERARA, tipo peneirado de 1ª
qualidade. Apresentação em pacote com 1 Kg. Validade
mínima: 11 meses no ato da entrega.

Obs. Os pacotes de 1kg não podem apresentar
qualquer tipo de umidade ou alteração das
propriedades.

2000 PACOTE

07

CHÁS DE DIVERSOS SABORES Caixa com no mínimo
10 saquinhos; peso líquido mínimo 10g. Validade
mínima: 11 (onze) meses no ato da entrega. Sabores:
Erva doce, boldo, hortelã, cidreira, camomila, maçã
com cravo e canela, silvestre, chá verde com sabores
variados, gengibre com limão, cítrico. 

Obs. O fornecedor deverá fornecer um mínimo de 10
(dez) sabores diferentes, dentre os sabores exigidos
neste ANEXO.

2000 CAIXA 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 18/05/2022, às 18:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1054449 e o código CRC F037B146.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de maio de 2022.
À Diretoria-Geral.
Assunto: Aprovação de Termo de Referência.
 
 
Senhor Diretor-Geral,
 
 Aprovando o Termo de Referência

SEALMOX (doc. 1054448), e seu Anexo Único (doc. 1054449), que
reúne os elementos necessários e suficientes para caracterizar o
objeto, evoluo o feito à sua consideração superior, em observância ao
disposto no art. 7º da Resolução TRE-AL nº 15.787, de 15/2/2017.

Informo que a despesa integra o Plano Anual de
Contratações 2022, conforme o formulário 062 do Anexo Único à
Portaria Presidência nº 520/2021 (doc. 0992236).

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

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 20/05/2022, às 11:33, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1070050 e o código CRC 5F97F1A4.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 23 de maio de 2022.
Aquiescendo com a proposição da SAD (1070050) e,

considerando o Termo de Referência (1054448), faço
encaminhar os presentes autos à COMAP para as
providências de que trata o art. 8º da Resolução TRE-AL nº
15.787, de 15/2/2017. 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 23/05/2022, às 18:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1071692 e o código CRC D944B375.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 24 de maio de 2022.

 

À SEIC
 
Senhora Chefe,
 
Diante do Despacho GDG 1071692, encaminho os

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

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 24/05/2022, às 18:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1073271 e o código CRC DF2FD9AF.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de maio de 2022.
Senhora Coordenadora de Material e Patrimônio,
 
Trata-se de aquisição de gêneros alimentícios para

atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, nos
termos do Termo de Referência e anexo - 1054448 e 1054449.

Vieram os autos para as providências contidas no
art. 8º da Resolução TRE-AL nº 15.787/2017, Despacho
COMAP - 1073271.

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

Para tanto, buscamos na plataforma banco de
preços contratações com objetos semelhantes, formalizadas
em até 180 (cento e oitenta) dias - 1073887.

Para o "item 5 - Leite desnatado", foi necessário
ampliar a busca em páginas eletrônicas de lojas
especializadas, resultando em um valor estimado unitário,
para esse item, de R$ 28,21 (vinte e oito reais e vinte e um
centavos) e total, para todos os itens, de R$ 142.430,00 (cento
e quarenta e dois mil quatrocentos e trinta reais), a seguir.

Item 5 - Leite em pó desnatado
Empresa Valor

A R$ 21,79
B R$ 27,99
C R$ 34,85

Valor médio R$ 28,21
 

Grupo Item Material
Total

da
Ata

Unidade
Valor

Unitário Total

1

1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO 6.000 PACOTE R$
13,04

R$
78.240,00

2 CAFÉ TORRADO EM GRÃO 450 PACOTE R$
65,61

R$
29.524,50

3 CAFÉ DESCAFEINADO 200 PACOTE R$
11,62

R$
2.324,00

Total do Grupo R$ 110.088,50
R$
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2

4 ADOÇANTE DIETÉTICO 300 FRASCO R$ 9,70 R$
2.910,00

5
LEITE EM PÓ DESNATADO,

COM TEOR DE CÁLCIO E
VITAMINAS

150 UNIDADE R$
28,21

R$
4.231,50

6 AÇÚCAR DEMERARA 2.000 PACOTE R$ 7,24 R$
14.480,00

7 CHÁS DE DIVERSOS SABORES 2.000 CAIXA R$ 5,36 R$
10.720,00

Total do Grupo R$ 32.341,50
Total Geral R$ 142.430,00

Desta forma, sugerimos, s.m.j, a realização de
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, mediante registro
de preços, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos nº  7.892/2013 e 10.024/2019,
com participação exclusiva de microempresas e empresas de
pequeno porte para o grupo 2.

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 25/05/2022, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1073845 e o código CRC A96C2EEA.
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAPCoordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de ComprasSeção de Compras

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Item 1: CAFÉ TORRADO E MOÍDO

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 11,23R$ 11,23

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 

Superintendência da Zona Franca de Manaus

Data:Data: 29/04/2022 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Relatório gerado no dia 25/05/2022 14:33:11  (IP: 190.15.118.218)Relatório gerado no dia 25/05/2022 14:33:11  (IP: 190.15.118.218)

Relatório de Cotação: Gênerros Alimentícios

Pesquisa realizada entre 25/05/2022 10:15:56 e 25/05/2022 11:05:34Pesquisa realizada entre 25/05/2022 10:15:56 e 25/05/2022 11:05:34

Método Matemático Aplicado: Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.
Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a

definição do valor estimado."

ItemItem PreçosPreços QuantidadeQuantidade
PreçoPreço

EstimadoEstimado
PercentualPercentual

PreçoPreço

EstimadoEstimado

CalculadoCalculado

TotalTotal

1) CAFÉ TORRADO E MOÍDO 3 6.000 Pacotes R$ 13,04 (un) - R$ 13,04 R$ 78.240,00

2) CAFÉ TORRADO EM GRÃO 9 450 Unidades R$ 65,61 (un) - R$ 65,61 R$ 29.524,50

3) CAFÉ DESCAFEINADO 3 200 Pacotes R$ 11,62 (un) - R$ 11,62 R$ 2.324,00

4) ADOÇANTE DIETÉTICO 8 300 Frascos R$ 9,70 (un) - R$ 9,70 R$ 2.910,00

5) AÇÚCAR DEMERARA 3 2.000 Unidades R$ 7,24 (un) - R$ 7,24 R$ 14.480,00

6) CHÁS DE DIVERSOS SABORES 8 2.000 Caixas R$ 5,36 (un) - R$ 5,36 R$ 10.720,00

Valor Global:Valor Global:   R$ 138.198,50R$ 138.198,50

Detalhamento dos Itens

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 13,04 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 13,04 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 13,04

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

6.000 Pacotes 1ª linha, tipo gourmet, embalagem tipo vácuo ou valvulada, pacote com 250 g. Pureza comprovada através de “Certificado de A

utorização ao uso do selo de pureza ABIC”, comprovado no site da ABIC. A qualidade deve ser comprovada pelo Certificado no 

PQC - Programa de Qualidade do Café, da ABIC, em plena validade , ou Laudo de avaliação do café, emitido por laboratório espe

cializado, com nota de Qualidade Global mínima de 7,3 pontos na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia d

o café; Normas técnicas em conformidade com as Resoluções RDC vigentes da ANVISA, Decretos, Leis e Instruções Normativa

s vigentes. Validade mínima: 11 meses no ato da entrega (gravado em cada embalagem de 250g).
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Objeto:Objeto: Aquisição de açúcar do tipo cristal, água mineral (somente o líquido), café

torrado moído (pó) e gás de cozinha (somente a carga) para atender as

necessidades das Unidades Administrativas e Descentralizadas da

Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa..

Descrição:Descrição: CaféCafé - Café Intensidade: Média , Empacotamento: Almofada , Tipo: Tradicional ,

Apresentação: Torrado Moído

CatMat:CatMat: 463584463584 - CAFÉ

Identificação:Identificação: NºPregão:62022 / UASG:193028

Lote/Item:Lote/Item: 5/31

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 320

Unidade:Unidade: Pacote 250,00 G

UF:UF: AM

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

11.144.330/0001-77

* VENCEDOR *

BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS EIRELI R$ 11,23

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 12,89R$ 12,89

Órgão:Órgão: PODER JUDICIÁRIO 

Tribunal Superior Eleitoral 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Objeto:Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (café)..

Descrição:Descrição: CaféCafé - Café, apresentação: torrado moído, intensidade: suave, tipo: tradicional,

empacotamento: vácuo

CatMat:CatMat: 463594463594 - CAFÉ

Data:Data: 13/12/2021 14:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:702021 / UASG:70011

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 6.000

Unidade:Unidade: Pacote 250,00 G

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

64.106.552/0001-61

* VENCEDOR *

DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 12,89

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

Órgão:Órgão: AGENCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO

GERENCIA REGIONAL DA ANM

Objeto:Objeto: Compra de materiais de consumo e almoxarifado necessários para o bom

funcionamento das atividades administrativas da GER/MG.

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

TRADICIONAL,EMPACOTAMENTO VÁCUO, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 15 MESES

CatMat:CatMat: 463593463593 - CAFÉ

Data:Data: 01/12/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 23/2021 /

UASG: 323104

Lote/Item:Lote/Item: 2/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 30

Unidade:Unidade: Pacote 250,00 G

UF:UF: MG

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

38.574.450/0001-60

* VENCEDOR *

JOSE FRANCISCO DOS SANTOS SILVA 10313764611 R$ 15,00
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Item 2: CAFÉ TORRADO EM GRÃO

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 55,50R$ 55,50

Órgão:Órgão: INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.

IBAMA

Objeto:Objeto: Aquisição de café, açúcar e água mineral sem gás, acondicionada em

vasilhames de 20 (vinte) litros, com lacre de segurança e rótulo padrão

informativo do produto, de forma parcelada de acordo com a demanda, à

Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos

Naturais Renováveis no Estado do Rio Grande do Norte (SUPES/RN)

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

TRADICIONAL,EMPACOTAMENTO ALMOFADA, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12

MESES, CARACTERÍSTICAADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA

CatMat:CatMat: 463585463585 - CAFÉ, APRESENTAÇÃO:TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE:MÉDIA,

TIPO:TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO:ALMOFADA, PRAZO VALIDADE

MÍNIMO:12 MESES, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:GRÃOS CAFÉ ARÁBICA

Data:Data: 01/04/2022 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 1/2022 /

UASG: 193120

Lote/Item:Lote/Item: 2/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 80

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: RN

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

07.842.556/0001-74

* VENCEDOR *

COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI R$ 55,50

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 55,32R$ 55,32

Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE GOIAS 

PREFEITURA DE GOIANIA 

CÂMARA MINUCIPAL DE GOIÂNIA

Objeto:Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios, para atender a Câmara Municipal de

Goiânia, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus

Anexos..

Descrição:Descrição: CaféCafé - Café Apresentação: Torrado Moído , Intensidade: Média , Tipo: Gourmet ,

Característica Adicional: Grãos Café Arábica

CatMat:CatMat: 463577463577 - CAFÉ

Data:Data: 15/02/2022 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:12022 / UASG:926726

Lote/Item:Lote/Item: 3/8

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 50

Unidade:Unidade: Pacote 1 KG

UF:UF: GO

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

36.939.275/0001-32

* VENCEDOR *

FRANCHINI COMERCIO DE CAFE LTDA R$ 55,32

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 65,00R$ 65,00

Órgão:Órgão: Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia do Estado do Mato G 

rosso

Objeto:Objeto: Fornecimento de GÊNEROS ALIMENTICIOS E DESCARTÁVEIS por intermédio de

REGISTRO DE PREÇOS, conforme descrito no Termo de Referência.

Descrição:Descrição: CaféCafé - Café Apresentação: Torrado Em Grão , Intensidade: Média , Tipo:

Tradicional , Característica Adicional: Grãos Café Arábica

Data:Data: 03/02/2022 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:142021 / UASG:389425

Lote/Item:Lote/Item: 1/3

Ata:Ata: Link Ata

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 65,61 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 65,61 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 65,61

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

450 Unidades tipo Expresso, pureza comprovada através de “Certificado de Autorização ao uso do selo de pureza ABIC”, comprovado no site d

a ABIC. A comprovação de qualidade do produto demonstrada através de laudos emitidos por laboratórios credenciados pelo Mi

nistério da Saúde e/ou Agricultura. Embalagem valvulada ou à vácuo. Apresentação em pacotes de 1 Kg. Validade mínima: 05 m

eses no ato da entrega.
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CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 50

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: MT

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

33.823.751/0001-67

* VENCEDOR *

DISBRANCO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA R$ 65,00

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 80,00R$ 80,00

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de Santa Catarina 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais de consumo – Insumos Alimentícios – Mercearia - para

as aulas práticas do Campus Florianópolis Continente – para o Instituto Federal

de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina. IFSC.

Descrição:Descrição: CaféCafé - Característica Adicional: Grãos Café Arábica 0, Intensidade: Média 0, Tipo:

Tradicional 0, Apresentação: Torrado Em Grão 0,

CatMat:CatMat: 463572463572 - CAFÉ

Data:Data: 11/01/2022 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:1242021 / UASG:158516

Lote/Item:Lote/Item: /16

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: SC

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

41.955.367/0001-46

* VENCEDOR *

COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SORETTO DO BRASIL LTDA R$ 80,00

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 69,88R$ 69,88

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

Comando do Exército 

Comando Militar do Sudeste 

1ª Brigada de Artilharia Antiaérea

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais para Hotel de Trânsito..

Descrição:Descrição: CaféCafé - Café Apresentação: Torrado Em Grão , Intensidade: Média , Tipo:

Tradicional ,

CatMat:CatMat: 463571463571 - CAFÉ

Data:Data: 13/12/2021 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:112021 / UASG:160293

Lote/Item:Lote/Item: 4/151

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 230

Unidade:Unidade: Pacote 1 KG

UF:UF: SP

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

32.366.879/0001-86

* VENCEDOR *

EDGAR HERRERA PEREIRA R$ 69,88

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 60,00R$ 60,00

Órgão:Órgão: MINISTERIO DA ECONOMIA

DELEGACIA DA REC.FEDERAL EM UBERLANDIA/MG

Data:Data: 01/12/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 113/2021

/ UASG: 170097

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Objeto:Objeto: Itens diversos de material de consumo, de acordo com os itens. porém, MUITA

ATENÇÃO!:PRESTE BASTANTE ATENÇÃO ÀS ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS

CONSTANTES DO CAMPO "OBSERVAÇÕES GERAIS". Ocorre que o sistema

migrou e praticamente não há mais itens especificáveis, o que condiciona a

incluir um item com especificação fechada, que pode ser diferente da que

realmente se proponha estabelecer. Desta forma, caso haja divergências,

faremos as devidas correções no campo: "observações gerais".

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

TRADICIONAL

CatMat:CatMat: 463571463571 - CAFÉ

Lote/Item:Lote/Item: 2/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 30

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: MG

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

43.840.569/0001-78

* VENCEDOR *

HERIQUES DE JESUS BORGES 05922066536 R$ 60,00

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 58,98R$ 58,98

Órgão:Órgão: COMANDO DO EXERCITO

COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS

Objeto:Objeto: Café em grãos

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

TRADICIONAL

CatMat:CatMat: 463571463571 - CAFÉ

Data:Data: 01/12/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 229/2021

/ UASG: 160364

Lote/Item:Lote/Item: 1/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 16

Unidade:Unidade: Pacote 1,00 KG

UF:UF: RS

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

88.774.922/0001-05

* VENCEDOR *

SUPERMERCADO LINASSI EIRELI R$ 58,98

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 67,00R$ 67,00

Órgão:Órgão: COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-4 

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 

SãO PAULO

Objeto:Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: CAFES, CHAS, ACHOCOLATADOS E OUTRAS BEBIDAS

SOLUVEIS, ACUCARES E ARTIGOS PARA CONFEITARIAS, MASSAS

ALIMENTICIAS E PRODUTOS DE PANIFICACAO, DOCES E SALGADOS

ARTESANAIS E INDUSTRIALIZADOS

Data:Data: 11/05/2022 08:16

Modalidade:Modalidade: Convite Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: OC: 180188000012022OC00113

Lote/Item:Lote/Item: 1/6

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade:Quantidade: 2

Unidade:Unidade: PACOTE 1,00 QUILOGRAMA

UF:UF: SP

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Descrição:Descrição: CAFE ESPECIAL GOURMET, TORRADO EM GRAOS, EMBALAGEMCAFE ESPECIAL GOURMET, TORRADO EM GRAOS, EMBALAGEM

VALVULADAVALVULADA - CAFE ESPECIAL, GOURMET, TORRADO EM GRAOS UNIFORMES,

CONSTITUIDO DE GRAOS ARABICAS 100%, ISENTO DE GRAOS

PRETOS/VERDES/ARDIDOS E PRETOS-VERDES/FERMENTADOS, LIVRE DE

SABOR ESTRANHO, BEBIDA MOLE OU MELHOR, AROMA CARACTERISTICO,

MARCANTE E INTENSO, SABOR CARCTERISTICO, EQUILIBRADO E LIMPO, COR

MEDIO CLARO A QUASE MEDIO, QUALIDADE GLOBAL SUPERIOR MINIMA DE

7,30 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL, IMPUREZAS (CASCAS E PAUS) EM

G/100G MAXIMA DE 1%, EMBALAGEM VALVULADA AROMATICA, COM VALIDADE

MINIMA NA DATA DA ENTREGA DE 10 MESES, E SUAS CONDICOES DEVERAO

ESTAR DE ACORDO COM A RES.SAA-28 DE 01/06/2007, RES.SAA-31, DE

22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02, RDC 07/11, RDC 14/14 E ALTERACOES

POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS

PROCEDIMENTOS ADMINIST. DETERMINADOS PELA ANVISA, ELABORACAO DE

LAUDO APOS ENTREGA E DISPENSADO DE ANALISE SE CERTIFICADO NO

SISTEMA DE QUALIDADE DE SAO PAULO

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

35.991.410/0001-26

* VENCEDOR *

ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI R$ 67,00

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 78,80R$ 78,80

Órgão:Órgão: COM.POLIC.AREA METROPOLITANA-10 

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 

SãO PAULO

Objeto:Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: ACUCARES E ARTIGOS PARA CONFEITARIAS, CAFES,

CHAS, ACHOCOLATADOS E OUTRAS BEBIDAS SOLUVEIS

Descrição:Descrição: CAFE ESPECIAL SUPERIOR, TORRADO EM GRAOS, EMBALAGEMCAFE ESPECIAL SUPERIOR, TORRADO EM GRAOS, EMBALAGEM

VALVULADAVALVULADA - CAFE ESPECIAL, SUPERIOR, TORRADO EM GRAOS UNIFORMES,

CONSTITUIDO DE GRAOS ARABICAS PODENDO CONTER 15% DE GRAOS

CONILLON, 5% DE GRAOS PRETOS/VERDES/ARDIDOS, PRETO-

VERDES/FERMENTADOS, LIVRE DE SABOR ESTRANHO, BEBIDA DURA OU

MELHOR, AROMA CARACTERISTICO, SABOR CARCTERISTICO, EQUILIBRADO,

COR MEDIO/MODERADAMENTE ESCURO A MEDIO CLARO, QUALIDADE GLOBAL

SUPERIOR MINIMA DE 6,00 PONTOS NA ESCALA SENSORIAL, IMPUREZAS

(CASCAS E PAUS) EM G/100G MAXIMA DE 1%, EMBALAGEM VALVULADA

AROMATICA, COM VALIDADE MINIMA NA DATA DA ENTREGA DE 10 MESES, E

SUAS CONDICOES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RES.SAA-28 DE

01/06/2007, RES.SAA-30, DE 22/06/2007, RDC 277/05, RDC 259/02, RDC 07/11,

RDC 14/14 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO

NO ATO DA ENTEGRA AOS PROCEDIMENTOS ADMINST. DETERMINADOS PELA

ANVISA, ELABORACAO DE LAUDO APOS ENTREGA E DISPENSADO DE ANALISE

SE CERTIFICADO NO SISTEMA DE QUALIDADE DE SAO PAULO

Data:Data: 03/05/2022 10:05

Modalidade:Modalidade: Convite Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: OC: 180224000012022OC00080

Lote/Item:Lote/Item: 1/2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade:Quantidade: 30

Unidade:Unidade: PACOTE 1,00 QUILOGRAMA

UF:UF: SP

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

35.991.410/0001-26

* VENCEDOR *

ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS EIRELI R$ 78,80

Item 3: CAFÉ DESCAFEINADO

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 8,00R$ 8,00

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 11,62 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 11,62 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 11,62

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

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

meses no ato da entrega.
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Órgão:Órgão: GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS

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

fracionada de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para merenda

escolar que será distribuída nas unidades de ensino centro de educação infantis

e escolas municipais. Com item(ns)/lote(s) Exclusivo(s) para a participação de

Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, item(ns)/lote(s) com Cota

Reservada para participação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e

item/lote aberto para Ampla Concorrên.

Descrição:Descrição: CaféCafé - Café Apresentação: Solúvel Granulado , Intensidade: Média , Tipo:

Tradicional , Característica Adicional: Descafeinado

CatMat:CatMat: 463570463570 - CAFÉ

Data:Data: 02/02/2022 08:15

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:82022 / UASG:987541

Lote/Item:Lote/Item: /123

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1.100

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: PR

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

02.995.568/0001-15

* VENCEDOR *

ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA R$ 8,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 16,92R$ 16,92

Órgão:Órgão: Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins

Objeto:Objeto: Registo de preços para o fornecimento de gêneros alimentícios..

Descrição:Descrição: CaféCafé - Café Característica Adicional: Descafeinado , Intensidade: Média , Tipo:

Tradicional , Apresentação: Solúvel Granulado

CatMat:CatMat: 463570463570 - CAFÉ

Data:Data: 14/01/2022 13:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:872021 / UASG:925814

Lote/Item:Lote/Item: 6/75

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 80

Unidade:Unidade: Unidade

UF:UF: TO

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

35.072.474/0001-23

* VENCEDOR *

DISTRIBUIDORA NUNES LTDA R$ 16,92

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 9,94R$ 9,94

Órgão:Órgão: PODER JUDICIÁRIO 

Tribunal Superior Eleitoral 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Objeto:Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (café)..

Descrição:Descrição: CaféCafé - Café, apresentação: solúvel granulado, intensidade: média, tipo: tradicional,

característica adicional: descafeinado

CatMat:CatMat: 463570463570 - CAFÉ

Data:Data: 13/12/2021 14:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:702021 / UASG:70011

Lote/Item:Lote/Item: 1/3

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 200

Unidade:Unidade: Sachê 50,00 G

UF:UF: AL

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

64.106.552/0001-61

* VENCEDOR *

DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 9,94
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Item 4: ADOÇANTE DIETÉTICO

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 10,90R$ 10,90

Órgão:Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS

INSTITUTO DE CIENCIAS EXATAS/UFMG

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza, material de expediente e gêneros

alimentícios.

Descrição:Descrição: ADOÇANTEADOÇANTE - ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO TRANSPARENTE,

INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZOVALIDADE 1 ANOS, TIPO DIETÉTICO,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR

CatMat:CatMat: 407523407523 - ADOÇANTE

Data:Data: 01/04/2022 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 11/2022 /

UASG: 153292

Lote/Item:Lote/Item: 7/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 10

Unidade:Unidade: Frasco 100,00 ML

UF:UF: MG

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

08.608.007/0001-00

* VENCEDOR *

M & M SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA R$ 10,90

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 9,00R$ 9,00

Órgão:Órgão: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANA

Objeto:Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para o CRCPR..

Descrição:Descrição: AdoçanteAdoçante - Adoçante Aspecto Físico: Líquido Transparente , Ingredientes:

Sucralose , Prazo Validade: 1 ANOS, Tipo: Dietético , Características Adicionais:

Bico Dosador

CatMat:CatMat: 407523407523 - ADOÇANTE

Data:Data: 13/01/2022 09:15

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:12022 / UASG:925154

Lote/Item:Lote/Item: 1/4

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 60

Unidade:Unidade: Frasco 100 ML

UF:UF: PR

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

72.131.402/0001-36

* VENCEDOR *

VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI R$ 9,00

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 7,90R$ 7,90

Órgão:Órgão: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE

Objeto:Objeto: Formação de Registro de Preços para aquisição parcelada de Gêneros

Alimentícios e Utensílios de Cozinha em geral..

Descrição:Descrição: AdoçanteAdoçante - Adoçante Aspecto Físico: Líquido , Ingredientes: Sucralose,

Acesulfame De Potássio, Benzoato De Sód , Tipo: Dietético , Características

Adicionais: Acidulante Ácido Cítrico,Citrato De Sódio

CatMat:CatMat: 436134436134 - ADOÇANTE

Data:Data: 05/01/2022 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:432021 / UASG:926782

Lote/Item:Lote/Item: /3

Ata:Ata: Link Ata

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 9,70 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 9,70 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 9,70

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

300 Frascos Conteúdo líquido mínimo de 100ml; composto 100% por xilitol, sucralose, taumatina e/ou stévia. Sem parabenos ou outro aditivo 

químico. Validade mínima: 2 anos no ato da entrega.
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Adjudicação:Adjudicação: 12/01/2022 11:23

Homologação:Homologação: 12/01/2022 13:09

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 100

Unidade:Unidade: Frasco 100,00 ML

UF:UF: PR

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

26.389.014/0001-32

* VENCEDOR *

FMB INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA R$ 7,90

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 7,88R$ 7,88

Órgão:Órgão: PODER JUDICIÁRIO 

Tribunal Regional Federal 

Tribunal Regional Federal da Primeira Região

Objeto:Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento parcelado de gêneros

alimentícios, industrializados e hortifrutigranjeiros, para o Tribunal Regional

Federal da 1ª Região, durante o exercício de 2022, conforme especificações e

condições constantes do Anexo I do Edital..

Descrição:Descrição: AdoçanteAdoçante - Adoçante Aspecto Físico: Líquido Transparente , Prazo Validade: 1

ANOS, Ingredientes: Sucralose , Tipo: Dietético , Características Adicionais: Bico

Dosador

CatMat:CatMat: 407523407523 - ADOÇANTE

Data:Data: 03/01/2022 14:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: NºPregão:12022 / UASG:90027

Lote/Item:Lote/Item: 1/2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 112

Unidade:Unidade: Frasco 100 ML

UF:UF: DF

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

19.600.228/0001-40

* VENCEDOR *

ARCANJOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI R$ 7,88

Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 9,45R$ 9,45

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Objeto:Objeto: Aquisição de Alimentos perecíveis e não perecíveis, para atendimento, a diversas

unidades da UFMS..

Descrição:Descrição: AdoçanteAdoçante - Adoçante Aspecto Físico: Líquido , Ingredientes: Sucralose,

Acesulfame De Potássio, Benzoato De Sód , Tipo: Dietético , Características

Adicionais: Acidulante Ácido Cítrico,Citrato De Sódio ,

CatMat:CatMat: 436134436134 - ADOÇANTE

Data:Data: 09/12/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:512021 / UASG:154054

Lote/Item:Lote/Item: /8

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 4

Unidade:Unidade: Frasco 100 ML

UF:UF: MS

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

10.851.944/0001-26

* VENCEDOR *

MANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 9,45

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 14,29R$ 14,29

Órgão:Órgão: INST.BRAS.DO MEIO AMB.E DOS REC.NAT.RENOVAV.

IBAMA

Objeto:Objeto: Aquisição de Generos alimenticios e descataveis

Data:Data: 01/12/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Descrição:Descrição: ADOÇANTEADOÇANTE - ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO TRANSPARENTE,

INGREDIENTES SUCRALOSE, PRAZOVALIDADE 1 ANOS, TIPO DIETÉTICO,

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BICO DOSADOR

CatMat:CatMat: 407523407523 - ADOÇANTE

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 8/2021 /

UASG: 193101

Lote/Item:Lote/Item: 2/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 12

Unidade:Unidade: Frasco 100,00 ML

UF:UF: AL

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

04.005.009/0001-46

* VENCEDOR *

PRATAGY BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA R$ 14,29

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 9,40R$ 9,40

Órgão:Órgão: UNESP-FACUL.CIENCIAS AGRONOMICAS-C.BOTUCATU 

SECR. DESENV. ECONOMICO 

BOTUCATU

Objeto:Objeto: ACUCARES E ARTIGOS PARA CONFEITARIAS, ALIMENTOS DIETETICOS E PARA

DIETAS ESPECIAIS

Descrição:Descrição: ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO, SUCRALOSE, ACESULFAME DE POTASSIOADOCANTE DIETETICO LIQUIDO, SUCRALOSE, ACESULFAME DE POTASSIO -

ADOCANTE DIETETICO, LIQUIDO, COMPOSTO DE SUCRALOSE, ACESULFAME DE

POTASSIO, AGUA, SORBITOL, CONSERVANTE E OUTROS INGREDIENTES

PERMITIDOS, EMBALAGEM PRIMARIA FRASCO PLASTICO, ATOXICO E

LACRADO, EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, COM

VALIDADE MINIMA DE 28 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICOES

DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC

271/05 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO

ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA

Data:Data: 26/04/2022 15:01

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: OC: 102314100612022OC00008

Lote/Item:Lote/Item: 1/3

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: FRASCO 100,00 MILILITRO

UF:UF: SP

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

24.371.543/0001-83

* VENCEDOR *

MINEIRAO DISTRIBUIDORA LTDA R$ 9,40

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 8,80R$ 8,80

Órgão:Órgão: CENTRO MEDICO 

SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA 

SãO PAULO

Objeto:Objeto: MATERIAL DE CONSUMO: ACUCARES E ARTIGOS PARA CONFEITARIAS,

ALIMENTOS DIETETICOS E PARA DIETAS ESPECIAIS, CAFES, CHAS,

ACHOCOLATADOS E OUTRAS BEBIDAS SOLUVEIS, DOCES E SALGADOS

ARTESANAIS E INDUSTRIALIZADOS, MASSAS ALIMENTICIAS E PRODUTOS DE

PANIFICACAO, COMPOTAS, DOCES ENLATADOS, PO P/GELATINAS, GELEIAS E

SORVETES, LEITES, LATICINIOS E SEUS DERIVADOS, OLEOS VEGETAIS E

GORDURAS ANIMAIS, BEBIDAS NAO ALCOOLICAS, CARNES, AVES E PEIXES

PROCESSADOS E SEMI PROCESSADOS, CEREAIS EM GRAOS E FARINHAS EM

GERAL

Data:Data: 18/04/2022 17:49

Modalidade:Modalidade: Convite Eletrônico

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: OC: 180220000012022OC00103

Lote/Item:Lote/Item: 1/2

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade:Quantidade: 20

Unidade:Unidade: FRASCO 100,00 MILILITRO

UF:UF: SP

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Descrição:Descrição: ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO, SUCRALOSE, ACESULFAME DE POTASSIOADOCANTE DIETETICO LIQUIDO, SUCRALOSE, ACESULFAME DE POTASSIO -

ADOCANTE DIETETICO, LIQUIDO, COMPOSTO DE SUCRALOSE, ACESULFAME DE

POTASSIO, AGUA, SORBITOL, CONSERVANTE E OUTROS INGREDIENTES

PERMITIDOS, EMBALAGEM PRIMARIA FRASCO PLASTICO, ATOXICO E

LACRADO, EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, COM

VALIDADE MINIMA DE 28 MESES NA DATA DA ENTREGA, E SUAS CONDICOES

DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 360/03, RDC

271/05 E ALTERACOES POSTERIORES, PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO

ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADM. DETERMINADOS PELA ANVISA

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

03.649.725/0001-01

* VENCEDOR *

SUPERMERCADO MORADA DO SOL EIRELI R$ 8,80

Item 5: AÇÚCAR DEMERARA

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 7,20R$ 7,20

Órgão:Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO

IF BAIANO

Objeto:Objeto: Aquisição de insumos (gêneros alimentícios e demais materiais de consumo)

para os laboratórios didáticos do IF Baiano Campus Governador Mangabeira.

Descrição:Descrição: AÇÚCARAÇÚCAR - AÇÚCAR, TIPO DEMERARA, COLORAÇÃO AMARELADA

CatMat:CatMat: 463992463992 - AÇÚCAR

Data:Data: 01/04/2022 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 7/2022 /

UASG: 154618

Lote/Item:Lote/Item: 28/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2

Unidade:Unidade: Embalagem 1,00 KG

UF:UF: BA

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

27.529.526/0001-10

* VENCEDOR *

SOMA BUFFET E DECORACOES LTDA R$ 7,20

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 7,54R$ 7,54

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul

Objeto:Objeto: Aquisição de Alimentos perecíveis e não perecíveis, para atendimento, a diversas

unidades da UFMS..

Descrição:Descrição: AçúcarAçúcar - Açúcar Coloração: Amarelada , Tipo: Demerara ,

CatMat:CatMat: 463992463992 - AÇÚCAR

Data:Data: 09/12/2021 09:30

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:512021 / UASG:154054

Lote/Item:Lote/Item: /5

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 2

Unidade:Unidade: Embalagem 1 KG

UF:UF: MS

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 7,24 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 7,24 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 7,24

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

2.000 Unidades tipo peneirado de 1ª qualidade. Apresentação em pacote com 1 Kg. Validade mínima: 11 meses no ato da entrega. Obs. Os pa

cotes de 1kg não podem apresentar qualquer tipo de umidade ou alteração das propriedades.
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CNPJCNPJ Razão Social do FornecedorRazão Social do Fornecedor Valor da Proposta FinalValor da Proposta Final

42.741.992/0001-58

* VENCEDOR *

ALFA E OMEGA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R$ 7,54

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,99R$ 6,99

Órgão:Órgão: ADMINISTRAÇÃO DO IMES/FAFICA 

Instituto Municipal de Ensino Superior de Catanduva/SP

Objeto:Objeto: Gêneros de alimentação

Descrição:Descrição: Açucar demeraraAçucar demerara - Açucar demerara

Data:Data: 14/02/2022 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa por Limite

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: 192022

Lote/Item:Lote/Item: 1/2

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: 54.94.56.24/pronimtb/index.asp?ac

ao=1&item=2

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Un

UF:UF: SP

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

76.430.438/0100-53

* VENCEDOR *

IRMAOS MUFFATO S.A R$ 6,99

Item 6: CHÁS DE DIVERSOS SABORES

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,89R$ 6,89

Órgão:Órgão: COMANDO DA MARINHA

BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS

Objeto:Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios diversos para o Rancho da base Naval da Ilha

das Cobras

Descrição:Descrição: CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE FRUTAS, USO

ALIMENTÍCIO, SABOR MORANGO

CatMat:CatMat: 278817278817 - CHÁ ALIMENTAÇÃO

Data:Data: 01/05/2022 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 320/2022

/ UASG: 740015

Lote/Item:Lote/Item: 8/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 3

Unidade:Unidade: Caixa 10,00 UN

UF:UF: RJ

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

07.523.398/0001-90

* VENCEDOR *

ALIMENTARES SERVICOS DE TRANSPORTES E COMERCIAL EIRELI R$ 6,89

Preço Estimado:Preço Estimado: R$ 5,36 (un) Percentual:Percentual:  - Preço Estimado Calculado:Preço Estimado Calculado: R$ 5,36 Média dos Preços Obtidos:Média dos Preços Obtidos: R$ 5,36

QuantidadeQuantidade DescriçãoDescrição ObservaçãoObservação

2.000 Caixas Caixa com no mínimo 10 saquinhos; peso líquido mínimo 10g. Validade mínima: 11 (onze) meses no ato da entrega. Sabores: Erv

a doce, boldo, hortelã, cidreira, camomila, maçã com cravo e canela, silvestre, chá verde com sabores variados, gengibre com lim

ão, cítrico. Obs. O fornecedor deverá fornecer um mínimo de 10 (dez) sabores diferentes, dentre os sabores exigidos neste ANEX

O.
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Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,99R$ 4,99

Órgão:Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES

Objeto:Objeto: Aquisição de materiais de aula prática para atender as demandas do

Departamento de Farmácia e Nutrição do Centro de Ciências Exatas, Naturais e

da Saúde da Unidade de Alegre - UFES.

Descrição:Descrição: CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA CIDREIRA, USO

ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO SAQUINHOSDE 10G

CatMat:CatMat: 305794305794 - CHÁ ALIMENTAÇÃO

Data:Data: 01/04/2022 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 507/2022

/ UASG: 153050

Lote/Item:Lote/Item: 14/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 1

Unidade:Unidade: Caixa 10,00 UN

UF:UF: ES

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

05.972.103/0002-18

* VENCEDOR *

CAETANO E SOUZA LTDA R$ 4,99

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,50R$ 4,50

Órgão:Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO

INST.FED.BAINO/CAMPUS SENHOR DO BONFIM

Objeto:Objeto: Aquisição de medicamentos e insumos para atender o setor de ambulatório

deste campus.

Descrição:Descrição: CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO ERVA DOCE, APRESENTAÇÃO

SACHÊ COM 15 GRAMAS

CatMat:CatMat: 401735401735 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO:ERVA DOCE, APRESENTAÇÃO:SACHÊ COM

15 GRAMAS

Data:Data: 01/03/2022 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 4/2022 /

UASG: 158435

Lote/Item:Lote/Item: 35/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 15

Unidade:Unidade: Caixa 10,00 UN

UF:UF: BA

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

01.655.036/0001-76

* VENCEDOR *

FIRPO & COSTA LTDA R$ 4,50

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 6,69R$ 6,69

Órgão:Órgão: Conselho Federal de Nutricionistas da 4° Região

Objeto:Objeto: O objeto da presente licitação é a aquisição de material de escritório, limpeza,

gêneros alimentícios e equipamentos de proteção individual para o CRN-4, sob a

forma de registro de preços, conforme especificações contidas no Anexo I –

Termo de Referência, deste edital..

Descrição:Descrição: Chá AlimentaçãoChá Alimentação - Chá Alimentação Tipo: Erva Doce , Apresentação: Sachê Com

15 Gramas

CatMat:CatMat: 401735401735 - CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO:ERVA DOCE, APRESENTAÇÃO:SACHÊ COM

15 GRAMAS

Data:Data: 16/02/2022 10:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:42021 / UASG:389220

Lote/Item:Lote/Item: 3/169

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 15

Unidade:Unidade: Caixa 10,00 UN

UF:UF: RJ

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

39.990.729/0001-98

* VENCEDOR *

OSANA RAMOS DA SILVA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS R$ 6,69
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Preço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 5: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,35R$ 5,35

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 

SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA 

Distrito Sanitário Especial Indígena Mato Grosso do Sul

Objeto:Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios e material de copa e cozinha, visando atender

as demandas do DSEI/MS, 14 (quatorze) Polos Base e 03 (três) Casas de Apoio a

Saúde Indígena - CASAI's.

Descrição:Descrição: Chá AlimentaçãoChá Alimentação - Chá Alimentação Aplicação: Alimentação De Pessoal , Tipo:

Frutas , Apresentação: Sachê , Sabor: Maçã

CatMat:CatMat: 258194258194 - CHÁ ALIMENTAÇÃO

Data:Data: 21/01/2022 10:10

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:22022 / UASG:257036

Lote/Item:Lote/Item: /6

Ata:Ata: Link Ata

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 50

Unidade:Unidade: Caixa 10,00 UN

UF:UF: MS

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

37.353.192/0001-20

* VENCEDOR *

COMERCIAL DE ALIMENTOS MI SANCHES - EIRELI R$ 5,35

Preço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 6: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,89R$ 4,89

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano 

Campus Santa Inês

Objeto:Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais para atender a demanda

do Setor de Enfermagem do Instituto Federal Baiano - Campus Santa Inês..

Descrição:Descrição: Chá AlimentaçãoChá Alimentação - Chá Alimentação Tipo: Hortelã , Apresentação: Saquinho

Com 1 Grama

CatMat:CatMat: 353664353664 - CHÁ ALIMENTAÇÃO

Data:Data: 17/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:112021 / UASG:158277

Lote/Item:Lote/Item: /18

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 27/12/2021 10:38

Homologação:Homologação: 28/12/2021 16:31

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 50

Unidade:Unidade: Caixa 10,00 UN

UF:UF: BA

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

34.674.089/0001-93

* VENCEDOR *

ROMEO - SERVICOS DE LIMPEZA E MONITORAMENTO LTDA R$ 4,89

Preço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 7: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 4,49R$ 4,49

Órgão:Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria Executiva 

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento 

Instituto Federal de Educação, Ciencia e Tecnologia Baiano 

Campus Santa Inês

Objeto:Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais para atender a demanda

do Setor de Enfermagem do Instituto Federal Baiano - Campus Santa Inês..

Descrição:Descrição: Chá AlimentaçãoChá Alimentação - Chá Alimentação Tipo: Camomila , Apresentação: Saquinho

Com 1 Grama

CatMat:CatMat: 353665353665 - CHÁ ALIMENTAÇÃO

Data:Data: 17/12/2021 09:00

Modalidade:Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP:SRP: SIM

Identificação:Identificação: NºPregão:112021 / UASG:158277

Lote/Item:Lote/Item: /20

Ata:Ata: Link Ata

Adjudicação:Adjudicação: 27/12/2021 10:39

Homologação:Homologação: 28/12/2021 16:31

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov

.br

Quantidade:Quantidade: 150

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021
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Unidade:Unidade: Caixa 10,00 UN

UF:UF: BA

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

34.674.089/0001-93

* VENCEDOR *

ROMEO - SERVICOS DE LIMPEZA E MONITORAMENTO LTDA R$ 4,49

Preço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor VencedorPreço (Compras Governamentais) 8: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 5,09R$ 5,09

Órgão:Órgão: MINISTERIO DA ECONOMIA

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MF

Objeto:Objeto: Aquisição de café, chá, açúcar e adoçante para as unidades CGU/TO, SPU/TO e

PFN/TO. Os itens deverão ser entregues na cidade de Palmas/TO, no endereço

da SPU/TO - 101 Sul, lote 3, Av. Joaquim Teotônio Segurado Ed. Carpe Diem

7andar, Palmas-TO CEP: 77.015-002

Descrição:Descrição: CHA PARA ALIMENTACAOCHA PARA ALIMENTACAO - CHÁ ALIMENTAÇÃO NOME: CHA PARA

ALIMENTACAO

CatMat:CatMat: 97509750 - CHA PARA ALIMENTACAO

Data:Data: 01/12/2021 00:00

Modalidade:Modalidade: Dispensa de Licitação

SRP:SRP: NÃO

Identificação:Identificação: Dispensa de Licitação Nº 45/2021 /

UASG: 170195

Lote/Item:Lote/Item: 3/1

Ata:Ata: N/A

Fonte:Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.

br

Quantidade:Quantidade: 60

Unidade:Unidade: Caixa 10,00 UN

UF:UF: GO

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

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

38.203.044/0001-91

* VENCEDOR *

DANIEL DE SOUZA CASTRO 02405234319 R$ 5,09

Relatório gerado no dia 25/05/2022 14:33:11 (IP: 190.15.118.218)
Código Validação: QjS2abv4CyEFKf3FoopA%2fvwYAa%2fuORfbGSVfyy4mTcBzrPnfo62HMvUW2YYqYNvrKh1PJz7Zulg%3d 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?
token=QjS2abv4CyEFKf3FoopA%252fvwYAa%252fuORfbGSVfyy4mTcBzrPnfo62HMvUW2YYqYNvrKh1PJz7Zulg%253d 15 / 15
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

 

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

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Chefe de
Seção, em 25/05/2022, às 14:54, 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
1073957 e o código CRC 31BDD8A7.

0004050-96.2022.6.02.8000 1073957v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de maio de 2022.

 

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

alimentícios para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de
2022/2023, mediante sistema de registro de preços, de acordo com o
Termo de Referência SEALMOX 1054448, Anexo Único, 1054449.

 
Constam deste feito a aprovação do Termo de Referência,

Despacho GSAD 1070050, bem como a pesquisa de preços, Despacho
SEIC 1073845.

 
Nesse sentido, dando continuidade ao trâmite,

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

 
Concomitantemente, à SAD para autorização de IRP.
 
Atenciosamente.
 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 30/05/2022, às 12:12, 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
1076818 e o código CRC 36F63AD7.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 30 de maio de 2022.
Em atenção ao Despacho COMAP 1076818, remeto

os autos à SLC, para divulgar a IRP.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 30/05/2022, às 12:44, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1076893 e o código CRC 1901662B.

0004050-96.2022.6.02.8000 1076893v1
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https://www2.comprasnet.gov.br/siasgnet-irp/secure/gerenciarFasesIrp.do?method=iniciarConsultarIrp 1/1

 Ambiente: PRODUÇÃO Gerenciar Fases da IRP 31/05/2022 12:48:15 

Dados da IRP

Órgão da UASG UASG Gerenciadora *  N° da IRP
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGO  TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGO   70011 - 00013/2022 - Aberta
Data Provável da Licitação Fase Atual
30/07/2022 Aberta
Data Limite para Confirmação de Participação Data Limite para Envio de Propostas

10/06/2022
Objeto da IRP
Registro de Preços de gêneros alimentícios.

Dados do Gerenciamento de Fase da IRP
Voltar para Fase

Selecione
 
Data Limite para Envio de Propostas

 Apenas Prorrogar? 10/06/2022  
 

 Prorrogar Data para Confirmação de Participação  
 
* Justificativa para Alteração

300 caracter(es) disponível(eis)

Itens da IRP
N° do
Item

Tipo de
Item Item Unidade de

Fornecimento
Critério de

Julgamento
Valor Unitário
Estimado (R$)

UASG - Município/UF de Entrega -
Quantidade Situação

1 Material 463584-Café Pacote 250,00
G Menor Preço 13,0400

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

Maceió/AL 6000 Aberto

2 Material 463572-Café Pacote 1 KG Menor Preço 65,6100

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

Maceió/AL 450 Aberto

3 Material 463570-Café Sachê 50 G Menor Preço 11,6200

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

Maceió/AL 200 Aberto

4 Material 436134-
Adoçante Frasco 100 ML Menor Preço 9,7000

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

Maceió/AL 300 Aberto

5 Material 446021-Leite
em pó Grama Menor Preço 28,2100

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

Maceió/AL 150 Aberto

6 Material 463992-
Açúcar

Embalagem 1
KG Menor Preço 7,2400

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

Maceió/AL 2000 Aberto

7 Material 353665-Chá
Alimentação Caixa 10 UN Menor Preço 5,3600

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

Maceió/AL 2000 Aberto

7 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Reabrir Fase do Item

Confirmar

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP 
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 Ambiente: PRODUÇÃO Gerenciar Fases da IRP 13/06/2022 09:17:45 

Dados da IRP

Órgão da UASG UASG Gerenciadora *  N° da IRP
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGO  TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGO   70011 - 00013/2022 - Análise/N
Data Provável da Licitação Fase Atual
30/07/2022 Análise/Negociação
Data Limite para Confirmação de Participação

Objeto da IRP
Registro de Preços de gêneros alimentícios.

Dados do Gerenciamento de Fase da IRP
Voltar para Fase

Selecione
 
Data Limite para Envio de Propostas

 Apenas Prorrogar? 10/06/2022  
 

 Prorrogar Data para Confirmação de Participação  
 
* Justificativa para Alteração

300 caracter(es) disponível(eis)

Itens da IRP
N° do
Item

Tipo de
Item Item Unidade de

Fornecimento
Critério de

Julgamento
Valor Unitário
Estimado (R$)

UASG - Município/UF de Entrega -
Quantidade Situação

1 Material 463584-Café Pacote 250,00
G Menor Preço 13,0400

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

Maceió/AL 6000 Deserto

2 Material 463572-Café Pacote 1 KG Menor Preço 65,6100

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

Maceió/AL 450 Deserto

3 Material 463570-Café Sachê 50 G Menor Preço 11,6200

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

Maceió/AL 200 Deserto

4 Material 436134-
Adoçante Frasco 100 ML Menor Preço 9,7000

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

Maceió/AL 300 Deserto

5 Material 446021-Leite
em pó Grama Menor Preço 28,2100

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

Maceió/AL 150 Deserto

6 Material 463992-
Açúcar

Embalagem 1
KG Menor Preço 7,2400

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

Maceió/AL 2000 Deserto

7 Material 353665-Chá
Alimentação Caixa 10 UN Menor Preço 5,3600

70011 -
TRIBUNAL
REGIONAL
ELEITORAL DE
ALAGOAS

Maceió/AL 2000 Deserto

7 registros encontrados, exibindo todos os registros.

Reabrir Fase do Item

Confirmar

( * ) Campo de preenchimento obrigatório.

Gestor de Compras IRP Manifestar Interesse Analisar IRP Quadro de IRP 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  XXXX//22002222  
  

MMIINNUUTTAA  
  

PROCESSO Nº: 0004050-96.2022.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: XX de XXXX de 2022 
Horário Abertura: XX horas  
(HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de consumo - 
gêneros alimentícios, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de 
Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de 
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas 
posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao 
presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de consumo – 
gêneros alimentícios, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na 
manutenção de suas atividades no exercício de 2022/2023, conforme especificações 
descritas neste edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório será de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial da 
União. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no 
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.  
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
 

3 - DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, a partir da 
data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento encaminhada por 
e-mail. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão, quanto ao lote 1, os interessados do ramo 
pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

4.1.1.  Poderão participar deste pregão, quanto ao lote 2, exclusivamente Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais 
exigências deste Edital e seus anexos. 
 
4.1.2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

 

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

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

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

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

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

legislação vigente; 

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

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

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

dissolução ou liquidação; 

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

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

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

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

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

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

Justiça (com a nova redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 
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4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 

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

a.1) Como esta licitação prevê, para o lote 2, a participação  exclusiva de 

microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

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

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

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

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

Constituição Federal; 

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

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

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

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

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

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

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

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

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

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

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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

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

transações inerentes a este Pregão. 
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5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

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

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

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

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

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

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sistemas. 

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

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

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

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

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

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

desconexão.  

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

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

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

negociação e julgamento da proposta. 

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

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
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7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

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

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

informações similares à especificação constante no Anexo I-A;  

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

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

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

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

data de sua apresentação.  

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

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

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

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

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

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

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

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

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

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

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

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

Referência.  

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

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

Minuta de edital (1092661)         SEI 0004050-96.2022.6.02.8000 / pg. 41



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

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

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

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

os licitantes. 

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

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

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

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

registrado pelo sistema. 

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

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

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

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

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

fechado. 

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

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

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

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 
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até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

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

atender às exigências de habilitação. 

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

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

próprio do sistema. 

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

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

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

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

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

sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

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

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

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

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

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

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

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

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

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
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Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

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

dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

pelos demais licitantes. 

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

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

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

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

preço manifestamente inexequível. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

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

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

não aceitação da proposta.  

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

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

Pregoeiro.  

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

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

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

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

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

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

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

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

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

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

data e horário para a sua continuidade. 

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

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

item 8.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

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

aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

qual seja sócio majoritário. 

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

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

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

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

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

por falta de condição de participação. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prevista para recebimento das propostas; 

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

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

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

documentação atualizada. 

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

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

do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, 

sob pena de inabilitação. 

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

somente em nome da matriz. 

 

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

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

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

10.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

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

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

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

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

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

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

agência; 

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

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

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

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

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

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

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

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

Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

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

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

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

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

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

contratual;  

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

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

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

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

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

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

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

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

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

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

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

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

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

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

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

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

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

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

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

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

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

horário para a continuidade da mesma. 

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

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

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

remanescentes. 

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

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

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

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

deverá: 

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

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

e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

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

para fins de pagamento; 

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

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

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

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

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

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

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

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

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

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

fundamentadamente. 

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

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

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

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

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

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

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

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

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

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

posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

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

sessão reaberta. 

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

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

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

atualizados. 

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

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

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no 
item 26.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

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

de recebimento da impugnação. 

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

certame. 

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

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

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

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

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

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

previstos no certame. 

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

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

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

vincularão os participantes e a administração. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
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16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 

Minuta de edital (1092661)         SEI 0004050-96.2022.6.02.8000 / pg. 55



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e.3) registro no Ministério da Saúde; 

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

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

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

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

19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir 
do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, na Seção de 
Almoxarifado, situada na Rua Coronel Pedro Lima, 230, Bairro Jaraguá, Maceió-AL, CEP 
57022-220, em seu horário normal de expediente.  

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

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

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
20.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
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que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

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

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i)    declarar informações falsas; e 
 

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

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

 

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

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de  inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de 
Fornecimento/Nota de Empenho. 
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21.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas 
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) 
do valor total do contrato celebrado. 

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

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

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

21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
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reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito 
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal (is), 
devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL. 
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
23.1.  Exigimos que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, incisos I a 
IV e seus parágrafos, da IN nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.      As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 339030 
(Material de Consumo). 

24.2.    As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
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25 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS. 
 
25.1. É vedada a aquisição separada de itens para os quais, o detentor da ata não 
tenha apresentado o menor preço entre todos os licitantes. 
 
26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

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

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

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

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

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

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

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

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

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

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

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

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

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

princípios da isonomia e do interesse público. 

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

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
26.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
26.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
26.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 
 
26.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
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26.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A- Especificações dos Lotes, Itens e Valores Máximos Estimados; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 

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

 
 
 

Maceió/AL, XX de XXXX de 2022. 
 
 

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

             TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO – Aquisição de gêneros alimentícios (339030.07) para atender às Unidades 
da Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de 
2022/2023, conforme especificado no ANEXO I deste Edital. 

    1.1. A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação por 
menor preço por grupo, Ata de Registro de Preços, e está prevista no PAC 2022 - 
SEALMOX, SEI 0007920-86.2021.6.02.8000 . 

    1.2.  A Ata terá duração de 12 meses 

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

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

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

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

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

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

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

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

               2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

               2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde 

               2.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 
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     2.6 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. 

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

     2.8 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

  

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

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

     3.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Rua 
Coronel Pedro Lima, 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 57022–220, no horário das 
08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 8h às 16h às sextas–feiras. 

  

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

  

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

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

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

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

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

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

Minuta de edital (1092661)         SEI 0004050-96.2022.6.02.8000 / pg. 64



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

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

  

6. - DO PAGAMENTO 

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

     6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

     6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

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

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

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

EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

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

VP = Valor da parcela a ser paga; 

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

I = (TX/100)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

  

7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 
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     7.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais 
serão exercidos por servidores da Seção de Almoxarifado. 

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

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

  

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

 

 

 
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe 
de Seção, em 18/05/2022, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS 
 

 

 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
TOTAL     

REGISTRADO 

VALOR MÁXIMO 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
MÁXIMO 
TOTAL 

(R$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

CAFÉ TORRADO E MOÍDO,
 1ª linha, tipo gourmet, 
embalagem tipo vácuo 
ou valvulada, pacote com 
250 g. Pureza 
comprovada através de 
“Certificado de 
Autorização ao uso do 
selo de pureza ABIC”, 
comprovado no site da 
ABIC. A qualidade deve 
ser comprovada pelo 
Certificado no PQC - 
Programa de Qualidade 
do Café, da ABIC, em 
plena validade , ou Laudo 
de avaliação do café, 
emitido por laboratório 
especializado, com nota 
de Qualidade Global 
mínima de 7,3 pontos na 
Escala Sensorial do Café 
e laudo de análise de 
microscopia do 
café; Normas técnicas em 
conformidade com as 
Resoluções RDC vigentes 
da ANVISA, Decretos, Leis 
e Instruções Normativas 
vigentes. Validade 
mínima: 11 meses no ato 
da entrega (gravado em 
cada embalagem de 
250g). 

Pacote 6000 13,04 78.240,00 

    2 

CAFÉ TORRADO EM GRÃO, 
tipo Expresso, pureza 
comprovada através de 
“Certificado de 
Autorização ao uso do 
selo de pureza ABIC”, 
comprovado no site da 

Pacote 450 65,61 29.524,50 
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ABIC. A comprovação de 
qualidade do produto 
demonstrada através de 
laudos emitidos por 
laboratórios credenciados 
pelo Ministério da Saúde 
e/ou 
Agricultura. Embalagem 
valvulada ou à vácuo. 
Apresentação em pacotes 
de 1 Kg. Validade 
mínima: 05 meses no ato 
da entrega. 

     3 

CAFÉ DESCAFEINADO  

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

Pacote 200 11,62 2.324,00 

 

 

 

 

 

 

 

2 

    4 

ADOÇANTE DIETÉTICO  

Conteúdo líquido mínimo 
de 100ml; composto 
100% por xilitol, 
sucralose, taumatina 
e/ou stévia. Sem 
parabenos ou outro 
aditivo químico. Validade 
mínima: 2 anos no ato da 
entrega. 

Frasco 300 9,70 2.910,00 

     5 

LEITE EM PÓ DESNATADO, 
COM TEOR DE CÁLCIO E 
VITAMINAS, destacado no 
rótulo.  

Embalagem de 500g, 
com as seguintes 
características: para cada 
20g, 0% de gorduras 
totais e saturada; valor 
calórico máximo 
de 70Kcal; Validade 
mínima de 12 meses 
contados da data de 
entrega. Recipiente 
contendo marca do 
fabricante. Produto com 

Unidade 150 28,21 4.231,50 
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registro em órgão oficial 
governamental. 

     6 

AÇÚCAR DEMERARA, tipo 
peneirado de 1ª 
qualidade. Apresentação 
em pacote com 1 Kg. 
Validade mínima: 11 
meses no ato da entrega. 

Obs. Os pacotes de 1kg 
não podem apresentar 
qualquer tipo de umidade 
ou alteração das 
propriedades. 

Pacote 2000 7,24 14.480,00 

     7 

CHÁS DE DIVERSOS SABO
RES  

Caixa com no mínimo 10 
saquinhos; peso líquido 
mínimo 10g. Validade 
mínima: 11 (onze) meses 
no ato da entrega. 
Sabores: Erva doce, 
boldo, hortelã, cidreira, 
camomila, maçã com 
cravo e canela, silvestre, 
chá verde com sabores 
variados, gengibre com 
limão, cítrico.  

Obs. O fornecedor deverá 
fornecer um mínimo de 
10 (dez) sabores 
diferentes, dentre 
os sabores exigidos neste 
ANEXO. 

Caixa 2000 5,36 10.720,00 
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ANEXO II 
  

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

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

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

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

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

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2022  

 

Processo nº 0004050-96.2022.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2022 

 
MINUTA  

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., 
(INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., 
sediada em …..................., representada por..........................................., para eventual 
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I 
e I-A do Pregão Eletrônico nº XX/2022, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 da 
Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, 
de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item (ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº XX/2022: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº XX/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

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

LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

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

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

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

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

b) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

e.3) registro no Ministério da Saúde; 

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

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

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

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

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir 
do recebimento da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho, na Seção de 
Almoxarifado, situada na Rua Coronel Pedro Lima, 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 
57022–220, em seu horário normal de expediente.  

 
6.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

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

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

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

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
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g) fraudar a execução do contrato; 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

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

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

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

Maceió, XX de XXXX de 2022. 
 
 
Pelo TRE/AL: 

 
Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente  
 
 
Pela Empresa: 
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INFORMAÇÃO Nº 3880 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

 

À SAD

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando o Registro de Preços
de material de consumo – gêneros alimentícios, para atender às Unidades da
Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades no exercício de
2022/2023.

Saliento que a minuta foi elaborada, quanto o lote 1, sem conferir às Microempresas
e Empresas de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em virtude do
valor estimado para contratação.

Quanto ao lote 2, a minuta foi elaborada para conferir às Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em virtude do valor
estimado para contratação.

Informo ainda que foram acrescentas cláusulas referentes às Obrigações do
Contratante seguindo o parâmetro utilizado em licitação de mesmo objeto já realizada
por este Tribunal. 

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

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

1) Prazo de validade da proposta de 60 dias (item 7.5 do edital);

2) Prazo para envio de proposta ajustada de 2h (item 8.24.2 e 11.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 2h (item 9.6, 9.7 e 10.6).

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

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, como já foi devidamente fundamentado em outros procedimentos que
seguiram a mesma sorte que este, ancorado no entendimento do TCU, exarado
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Acórdão 2.166/2014 – Plenário:

“(...) Na modalidade pregão, o orçamento estimado não constitui elemento obrigatório
do edital, devendo, contudo, estar inserido no processo relativo ao certame. Todavia,
sempre que o preço de referência for utilizado como critério de aceitabilidade da
proposta, a sua divulgação no edital é obrigatória, nos termos do art. 40, inciso X da
Lei 8666/93.”
Diante do exposto, encaminho os autos para que, havendo concordância com os
termos da minuta apresentada, seja dado encaminhamento dos autos em seus
ulteriores termos.

Documento assinado eletronicamente por ISABELLY SILVA ALVES, Estagiário(a), em
21/06/2022, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA DE ALBUQUERQUE CÉSAR,
Analista Judiciário, em 21/06/2022, às 17:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 21/06/2022, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 22/06/2022, às 19:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1092664 e o código CRC 4C919BAE.

0004050-96.2022.6.02.8000 1092664v3
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Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 21 de junho de 2022.
Reporto-me à Informação 3880, da SLC

(doc. 1092664), acerca da qual nada temos a opor, para
remeter os presentes autos à Assessoria Jurídica, com vista à
análise da minuta do edital (doc. 1092661).

Observo que, por se tratar de hipótese de registro
de preços, fica dispensada a indicação de dotação
orçamentária neste momento (Decreto nº 7.892/2013, art. 7º,
§ 2º). 

Por fim, assinalo que a justificativa para
agrupamento dos itens consta do Termo de Referência -
doc. 1054448, tópico 1.3.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 21/06/2022, às 23:45, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1092942 e o código CRC EF803F28.

0004050-96.2022.6.02.8000 1092942v1
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PROCESSO : 0004050-96.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEALMOX
ASSUNTO : ANÁLISE MINUTA EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

 

Parecer nº 836 / 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 POR LOTE,
objetivando o registro de preços de material de consumo –
gêneros alimentícios, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal,
por sua Seção de Almoxarifado, conforme as especificações
do Termo de Referência constante do evento SEI nº 1054448
e Anexo Único 1054449.

 
2. DO PROCEDIMENTO
 
A SEALMOX providenciou a confecção do Termo de

Referência 1054448, objetivando o registro de preços para a
aquisição de material de consumo - gêneros alimentícios,
necessário para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em
Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de
2022/2023, conforme especificado no Anexo Único 1054449.

 
O Termo de Referência foi aprovado pelo Senhor

Secretário de Administração em 1070050.
 
A Seção de Instrução de Contratações recebeu os

autos para realização da pesquisa de preços,
apresentando, por meio do despacho SEIC 1073845, com base
nos parâmetros de pesquisa, o valor médio da contratação
pretendida, estimado o valor total geral em R$ 142.430,00
(cento e quarenta e dois mil quatrocentos e trinta reais), e o
valor estimado unitário para o item  5 - Leite desnatado em R$
28,21 (vinte e oito reais e vinte e um centavos), tendo sido
necessário ampliar buscas em páginas eletrônicas para a
estimativa, conforme cotação (1073846).

 
Por fim, sugeriu que a aquisição fosse realizada por

meio de Pregão Eletrônico, com fundamento na Lei
10.520/2002, regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019,
com participação exclusiva de microempresas e empresas de
pequeno porte para o grupo 2.

 
De posse dos autos, a Seção de Licitações e

Contratos elaborou minuta de edital (1092661), esclarecendo
que o documento foi confeccionado sem conferir às
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, exclusividade
na participação do certame, quanto ao lote 1, em virtude do
valor estimado da aquisição e, conferindo exclusividade na
participação às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
quanto ao lote 2. Informa, ainda, que foram divulgados no
edital os preços orçados pela administração, como já
fundamentado em outros procedimentos semelhantes, tudo
com base no entendimento do TCU (Acórdão 2.166/2014 –
Plenário).
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Comprovante de IRP deserta 1087776.
 
Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
 
Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, que

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

 
3. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
 
Neste ponto, impende noticiar a recente publicação

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

 
 De relevo gizar que o novel dispositivo legal

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

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

 
Não obstante, o artigo 191 da nova Lei de

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

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

 
Sendo o que ora ocorre nestes autos, à vista de

toda instrução precedente, há que se registrar tal opção na
minuta do edital, como já consta em seu preâmbulo
(1092661). 
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4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
 
Ao procedimento licitatório na modalidade pregão,

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

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

antedita Lei nº 10.520/02, bem como os arts. 1º e 3º do
Decreto nº 10.024/2019, destina-se à aquisição de bens e
serviços comuns, ou seja, aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos
pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado:

 
"Art. 1º  Este Decreto regulamenta a
licitação, na modalidade de pregão, na
forma eletrônica, para a aquisição de
bens e a contratação de serviços comuns,
incluídos os serviços comuns de
engenharia, e dispõe sobre o uso da
dispensa eletrônica, no âmbito da
administração pública federal.
(...)
Art. 3º  Para fins do disposto neste
Decreto, considera-se:
 (...)
II - bens e serviços comuns - bens cujos
padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo
edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado;
  (...)
§ 1º  A classificação de bens e serviços
como comuns depende de exame
predominantemente fático e de natureza
técnica."
 

Dessa forma, sendo os bens em foco catalogados
como bens comuns, tem-se que os objetos da presente
licitação podem ser adquiridos via pregão, registrando-se,
ainda, que todos os atos da fase interna ou preparatória,
previstos no art. 3º da Lei n.º 10.520/02 c/c o art. 14 do
Decreto nº 10.024/2019 foram devidamente observados.

 
Frise-se, ainda, que o presente procedimento

contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 10.024/2019, quais
sejam, a justificativa da contratação, o termo de referência, a
planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do edital,
sendo que esta não traz cláusula restritiva ou impertinente
para a execução do objeto contratual, obedecendo, destarte,
ao art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e ao art. 14, do
antedito Decreto, pendente, ainda, a autorização de abertura
da licitação.

 
Nota-se, ainda, que as exigências quanto à

habilitação são autorizadas em lei e compatíveis com o
contrato a ser executado, conforme preceituam os arts. 27 a
31 da Lei de Licitações e o art. 40 do Decreto nº 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. 4 da referida Lei e que os anexos do
edital estão de acordo com as exigências legais (art. 40, § 2º,
Lei nº 8.666/93).

Parecer 836 (1093224)         SEI 0004050-96.2022.6.02.8000 / pg. 84



 
Da mesma forma, encontram-se dentro das

prescrições legais e regulamentares a exclusividade de
participação para microempresas e empresas de pequeno
porte, na forma da legislação de regência.

 
5. DO REGISTRO DE PREÇOS
 
Os presentes autos tratam da utilização do Sistema

de Registro de Preços, na forma prevista pelo art. 15 da Lei nº
8.666/93 e regulamentada pelo Decreto nº 7.892/2013,
alterado pelo Decreto 9.488/2018.

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

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

 
Foi efetivada a publicação da Intenção de Registro

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

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

 
Por se tratar de aquisição em regime de registro de

preços, dispensável, nesta fase, a indicação de dotação
orçamentária (Decreto nº 7.892/13, art. 7º, § 2º).

 
Tendo em mente as disposições constantes no

Decreto acima relacionado, vê-se que os instrumentos ora
trazidos à análise conformam-se, in totum, ao Sistema de
Registro de Preços, inclusive no que se refere ao prazo de
validade da ata (art. 12) e aos elementos necessários do edital
(art. 9º).

 
 
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/Observação

FORMALIDADES PRELIMINARES

1

Foi autuado processo
administrativo específico para a
aquisição pretendida?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº
8.666/93

SIM  

A contratação pretendida
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2 integra o planejamento de
contratações?

SIM 1054448

TERMO DE REFERÊNCIA

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

SIM 1054448

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

SIM 1054448

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

SIM 1054448

6
O Termo de Referência contém
justificativa para utilização do
Pregão Presencial em
detrimento do Eletrônico?

N/A  

7
O Termo de Referência contém
justificativa para prévia seleção
de marcas e/ou especificações?

N/A  

8
O Termo de Referência contém
justificativa para exigência de
exibição de amostras ao longo
do processo de licitação?

N/A  

9
O Termo de Referência contém
justificativa para o
agrupamento de itens?

N/A  

10
O Termo de Referência contém
justificativa para a exigência de
atestados de capacidade
técnica?

N/A  

11

A exigência da capacitação
técnico-profissional limita-se às
parcelas de maior relevância
técnica e de valor significativo
do objeto de licitação, sem
exigência de quantidades
mínimas?

N/A  

12
O Termo de Referência prevê
regras claras para a
apresentação de atestados de
capacidade técnica?

N/A  

13

As quantidades mínimas
exigidas para comprovação da
capacitação técnico operacional
estão devidamente justificadas
em face da natureza e da
complexidade do objeto? Foram
fixadas em percentuais
razoáveis e justificados?

N/A  

14

O Termo de Referência contém
justificativa para a necessidade
de apresentação de atestados
independentes para cada
capacitação técnica a ser
comprovada?

N/A  

15
O Termo de Referência contém
justificativa para vistoria e/ou
visita técnica?

N/A  

16

O Termo de Referência contém
justificativa para as limitações
de tempo, época e/ou de locais
específicos para atestados de
capacidade técnica?

N/A  

O Termo de Referência contém
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17 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 1054448

22
O Termo de Referência
contempla requisitos de
sustentabilidade?

SIM 1054448

23
Existe aprovação do Termo de
Referência pela autoridade
competente?

SIM 1070050

24 Foi realizada ampla pesquisa de
preços? SIM 1073845

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 1073845

26
Foi produzida planilha
comparativa com os preços
encontrados?

SIM
1073887
1073846

27

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

SIM 1073845

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 1092661 - LOTE 2

29

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

SIM 1092661 - LOTE 1

A minuta do edital contém
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30

previsão de direito de
preferência e de saneamento às
entidades preferenciais (MEI,
ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), limitado, no caso
de empate, às propostas
superiores em até 5% do menor
preço cotado?

N/A  

31

A minuta do edital contém
previsão de cota reservada às
entidades preferenciais (MEI,
ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), observada a
divisibilidade dos bens a serem
adquiridos e o limite máximo de
25%, relativamente ao objeto da
contratação?
Ref. LC n. 123/2006, art. 48,
inciso III

N/A  

32

A minuta do edital contém
disciplina para a hipótese de
desenquadramento da situação
de entidade preferencial em
razão do valor da contratação
(caso previsto o tratamento
favorecido e diferenciado)?

N/A  

Competitividade

33

Os autos do processo
administrativo estão instruídos
com justificativas adequadas e
razoáveis para todas as
exigências que tenham
potencial para reduzir o
universo de fornecedores
interessados em participar da
licitação?

SIM  

34

A minuta do edital contempla
anexos com orçamento
detalhado em planilhas que
expressem a composição de
todos os custos unitários afetos
aos bens/serviços que serão
adquiridos?

N/A  

35

A minuta do edital contém
anexos com planilhas que
refletem todos os direitos
trabalhistas previstos em
legislação especial (inclusive
em Acordos e em Convenções
Coletivas de Trabalho).

N/A  

36

A minuta do edital contém
definição da forma de
apresentação de lances, dos
critérios de julgamento,
classificação e aceitação das
propostas?

SIM 1092661

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

SIM 1092661

38

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

SIM 1092661

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

SIM 1092661

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

N/A  

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

SIM 1087776

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

SIM 1087776

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
estabelece prazo razoável (não
exíguo) para início da prestação
de serviços?

SIM  

44

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
contém descrição dos prazos e
modos para fornecimento de
bens e/ou prestação dos
serviços?

SIM 1087776

45

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

SIM 1087776

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 1087776

47

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

SIM 1087776

48

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
contém norma estabelecendo,
para a fornecedora obrigação de
prestar garantia de execução do
contrato? (A decisão compete à
autoridade que ordenar a
despesa).

NÃO  

49

A minuta do contrato/ata e/ou
instrumento equivalente
estabelece, quando for o caso, a
segregação entre o recebimento
provisório e o definitivo?

SIM 1087776

50

A minuta do contrato contém
requisitos de qualidade que
viabilizem a vinculação da
remuneração com os
resultados?

N/A  

51
A minuta do contrato/ata
contém cláusula com previsão
de reajuste e/ou repactuação de
preços?

N/A NOTA DE
EMPENHO

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

As normas que dispõe sobre
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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 1087776 - LOTE 2

55

Foi verificada a eventual
incidência das exceções
previstas no art. 10 do Decreto
nº 8.538/15, devidamente
justificada, a afastar a
exclusividade?

N/A  

56

Consta dos autos a análise e
aprovação da minuta de edital e
seus anexos pela assessoria
jurídica?
Ref. art. 38, parágrafo único, da
Lei nº 8.666/93

 EM CURSO

57

Consta a autorização da
autoridade competente para a
abertura da fase externa da
licitação?
Ref. art. 38, caput, da Lei nº
8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V,
do Decreto 5.450/05

 Próxima fase

58

Consta a publicação do aviso de
edital?
Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº
10.520/02 e art. 17 do Decreto
nº 5.450/05

 Próxima fase

59

Consta a designação do
pregoeiro e equipe de apoio?
Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei
nº 10.520/02, arts. 9º, VI, 10,
11, 12 e 30, VI, do Decreto nº
5.450/05

 Próxima fase

60

Em se tratando de licitação
destinada à formação de atas de
registro de preço, houve
divulgação, mediante
publicação no DOU, da intenção
de registro de preços? Caso
negativo, existe justificativa?

SIM 1077996 -
INCLUSAO IRP

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

61

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

N/A Não obrigatório em
registro de preços

62

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

N/A  

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

face de sua regularidade jurídica, a minuta do edital 1092661,
de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR
LOTE, objetivando o registro de preços de materi
consumo – gêneros alimentícios, tudo de acordo com
requisição promovida pela Secretaria de Administração deste
Tribunal, por sua Seção de Almoxarifado, conforme as
especificações do Termo de Referência constante do evento
SEI nº 1054448 e Anexo Único 1054449.

 
À superior consideração do Sr. Diretor Geral.

Documento assinado eletronicamente por MANUELA ROCHA LIMA, Estagiário(a), em
22/06/2022, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 22/06/2022, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1093224 e o código CRC C6518EEF.

0004050-96.2022.6.02.8000 1093224v10
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

CONCLUSÃO

Maceió, 23 de junho de 2022.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos eletrônicos, e especialmente o pronunciamento exarado
pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral no Parecer nº
836/2022 (1093224), aprovando a Minuta Editalícia (1092661), cuja
ilação é pela legalidade processual em tela, submeto o feito à
superior consideração de Vossa Excelência para a necessária e
competente deliberação, com vistas a sugerir a abertura da fase
externa do presente certame, na modalidade PREGÃO, em sua forma
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, objetivando o
registro de preços para aquisição de material de consumo - gêneros
alimentícios, tudo de acordo com requisição promovida pela
Secretaria de Administração deste Tribunal, conforme as
especificações do Termo de Referência constante do evento SEI
nº 1054448 e Anexo Único 1054449.

 
Respeitosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 23/06/2022, às 09:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1093630 e o código CRC 6C2BA921.

0004050-96.2022.6.02.8000 1093630v1
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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 : 0004050-96.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Fase Externa. Aquisição de gêneros alimentícios.

 

Decisão nº 2887 / 2022 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº (1093630).

AUTORIZO, com fulcro no art. 1º da Lei nº 10.520/02 e
Decreto nº 10.024/2019, bem como, subsidiariamente, as prescrições
insertas na Lei nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a
abertura da fase externa do certame licitatório, na modalidade
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR
LOTE, objetivando o Registro de Preços para a aquisição de material
de consumo - gêneros alimentícios, tudo de acordo com requisição
promovida pela Secretaria de Administração deste Tribunal,
conforme as especificações do Termo de Referência constante do
evento SEI nº (1054448) e Anexo Único (1054449).

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
(1092661), aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 836 (1093224) e demais medidas cabíveis.

 
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES

Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
28/06/2022, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1094752 e o código CRC 0D21FE8E.

0004050-96.2022.6.02.8000 1094752v4
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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, para publicar o aviso de licitação, na forma

autorizada pela Presidência, na Decisão 2887 (doc. 1094752).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 28/06/2022, 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
1096100 e o código CRC 741E4B79.

0004050-96.2022.6.02.8000 1096100v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

PPRREEGGÃÃOO  EELLEETTRRÔÔNNIICCOO  NNºº  5533//22002222  
  

PROCESSO Nº: 0004050-96.2022.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 15 de julho de 2022 
Horário Abertura: 9 horas  
(HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF) 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, conforme descrito 
neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de consumo - 
gêneros alimentícios, tudo de acordo com requisição promovida pela Secretaria de 
Administração. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pelo Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, pelo Decreto nº 8.538, de 06 de 
outubro de 2015 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e com suas 
posteriores alterações, em consonância com o que faculta  o art. 191 da Lei  nº 14.133/2021 
(Lei de Licitações e Contratos Administrativos), e demais normas pertinentes. Aplicam-se ao 
presente torneio licitatório, ainda, as Leis Complementares nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, e 147, de 07 de agosto de 2014, a Portaria nº 212, de 18 de junho de 2001, da 
Presidência deste Tribunal, publicada na Seção 1 do Diário Oficial da União, edição de 19 de 
junho de 2001, por meio da qual se adota o SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores) nas licitações realizadas no âmbito da Secretaria deste Tribunal, bem como, 
no que couber pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 e demais exigências deste 
Edital e seus anexos. 
 
1 - DO OBJETO. 
 
1.1. O presente Pregão tem por objeto o Registro de Preços de material de consumo – 
gêneros alimentícios, para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na 
manutenção de suas atividades no exercício de 2022/2023, conforme especificações 
descritas neste edital e seus anexos. 
 
2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS. 
 
2.1. O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste procedimento 
licitatório será de 12 (doze) meses, a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial da 
União. 
 
2.2. A Ata de Registro de Preços não obriga à contratação da quantidade estimada no 
Registro, que poderá ocorrer de acordo com as necessidades do TRE/AL.  
 
2.3. A existência de preços registrados não obriga o Tribunal Regional Eleitoral a 
contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, 
assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições. 
 

2.3.1. O direito de preferência de que trata este item poderá ser exercido pelo 
beneficiário do registro quando o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, após realizada 
a licitação específica, constatar que o preço obtido é igual ou maior que o registrado 
ou, após negociação, aquiescer o detentor da ata em baixar o preço registrado, 
igualando ou tornando-o menor que o obtido em referida licitação. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

 
3 - DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, a partir da 
data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento encaminhada por 
e-mail. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão, quanto ao lote 1, os interessados do ramo 
pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de 
Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de 
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

4.1.1.  Poderão participar deste pregão, quanto ao lote 2, exclusivamente Microempresas 
e Empresas de Pequeno Porte do ramo pertinente ao objeto licitado, obrigatoriamente, 
previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, 
habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as demais 
exigências deste Edital e seus anexos. 
 
4.1.2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema. 

 

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

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

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

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

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

legislação vigente; 

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

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

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

dissolução ou liquidação; 

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

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

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

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

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

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

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

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 
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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, para o lote 2, a participação  exclusiva de 

microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo “não” impedirá o 

prosseguimento no certame; 

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

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

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

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

Constituição Federal; 

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

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

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

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

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

às sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

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

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

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

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

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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

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

transações inerentes a este Pregão. 
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5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os 

atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do 

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

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

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

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

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

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

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

desclassificação no momento da habilitação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sistemas. 

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

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

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

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

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

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

desconexão.  

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

e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

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

negociação e julgamento da proposta. 

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

classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso 

público após o encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
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7.1.  O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema 

eletrônico, dos seguintes campos: 

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

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

informações similares à especificação constante no Anexo I-A;  

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

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

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

ou indiretamente no fornecimento dos bens. 

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

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

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

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

data de sua apresentação.  

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

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

7.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte 

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

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

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

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

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

de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

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

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

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

Referência.  

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

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
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8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em 

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

8.3.  O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente 

estas participarão da fase de lances. 

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

os licitantes. 

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

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

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

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

registrado pelo sistema. 

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

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

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

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

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

fechado. 

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

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

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

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

itens anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, 
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até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e 

fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

8.13.   Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o 

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

atender às exigências de habilitação. 

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

deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro, devendo a ocorrência ser comunicada 

imediatamente à Secretaria de Gestão do Ministério da Economia; 

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

próprio do sistema. 

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

for recebido e registrado em primeiro lugar.  

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

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

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

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

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

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

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

sítio eletrônico utilizado para divulgação.  

8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido 

neste Edital e seus anexos.  

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

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

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

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

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

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

preferência, sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

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

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da 
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Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na 

legislação. 

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

dentre as propostas empatadas.  

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

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

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

diferentes das previstas neste Edital. 

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

pelos demais licitantes. 

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

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

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

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

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

julgamento da proposta. 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

preço manifestamente inexequível. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que fundamentam a suspeita. 

 

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

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

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

antecedência, e a ocorrência será registrada em ata. 

 

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

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

não aceitação da proposta.  

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

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

Pregoeiro.  

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

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

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

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

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

sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta. 

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

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

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

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

data e horário para a sua continuidade. 

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

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

item 8.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

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

aos seguintes cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

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

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

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

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

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

qual seja sócio majoritário. 

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

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

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

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

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

por falta de condição de participação. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prevista para recebimento das propostas; 

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

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

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

documentação atualizada. 

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

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

do Decreto 10.024, de 2019. 

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, 

necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será 

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, 

sob pena de inabilitação. 

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

 

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

diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

 

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

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

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

somente em nome da matriz. 

 

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

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

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

10.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

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

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

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

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

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

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

agência; 

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

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

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

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

10.10.2. Regularidade fiscal e trabalhista: 

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

Pessoas Físicas, conforme o caso; 

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

de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 

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

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

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

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

Geral da Fazenda Nacional. 

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

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

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

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

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

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

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

contratual;  

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

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

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

objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda 

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

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

apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 

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

inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

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

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

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

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

10.10.2.4. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e 

trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou 

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

todas as demais exigências do edital. 

 

10.10.2.5. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente 

posterior à fase de habilitação. 

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

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

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

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

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

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

anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes 

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

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

trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

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

horário para a continuidade da mesma. 

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

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

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

remanescentes. 

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

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

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

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

deverá: 

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

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

e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal. 

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

para fins de pagamento; 

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

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

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

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

Contratada, se for o caso. 

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

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

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

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

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

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

expressos por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

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

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

 

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

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

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

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

licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será 

concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a 
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intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 

pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2.  Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 

verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 

três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais 

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também 

pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do 

prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão 

pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou 

não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 

123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente 

posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, 

ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 
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13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão 

pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

14.2.  A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail slc@tre-
al.jus.br, ou por petição dirigida ou protocolada no endereço no endereço discriminado no 
item 26.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até dois dias úteis contados da data 

de recebimento da impugnação. 

14.4.  Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do 

certame. 

14.5.  Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser 

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da 

sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, pelo e-mail slc@tre-al.jus.br. 

14.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, 

contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos 

responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 

previstos no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e 

deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores 
constantes da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto 
nº 7.892/2013. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
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16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de 
registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo 
ser prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que 
ocorra motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação para 
assinatura do documento, em conformidade com o previsto no art. 64 da Lei n. 
8.666/1993. 

 
16.4. É facultado à administração, quando o convocado não assinar a ata de registro 
de preços no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 
 
16.5. A ata de registro de preços implicará compromisso de fornecimento nas 
condições estabelecidas, após cumpridos os requisitos de publicidade. 
 
16.6. A recusa injustificada de fornecedor classificado em assinar a ata, dentro do 
prazo estabelecido no subitem 16.3.2, ensejará a aplicação das penalidades aludidas no 
item 16.12 deste edital, bem como às do Decreto nº 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá 
receber a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu 
recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja 
aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, 
e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser 
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do 
Decreto nº 7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
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b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, 
“b” e “d” do subitem 16.12. será formalizado por despacho do órgão gerenciador, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
16.12.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato 
superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

 
a) por razão de interesse público; ou 
 
b) a pedido do fornecedor. 
 

16.13. O licitante vencedor somente poderá subcontratar, em parte, o objeto desta 
licitação, se for conveniente para a Administração deste Tribunal, mediante prévia e escrita 
autorização desta, sob pena de sofrer as sanções contratuais e legais. 
 

16.13.1. O licitante vencedor não poderá transferir a terceiros nenhuma 
responsabilidade, em caso de subcontratação autorizada. 

 
16.14. O licitante vencedor obriga-se a manter, durante a vigência do Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, renovando as certidões e encaminhando-as 
ao Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a 
partir da solicitação das mesmas. 
 
16.15. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por 
qualquer órgão ou entidade da administração pública federal que não tenha participado do 
certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, observadas, ainda, as demais 
regras impostas no art. 22 do Decreto n.º 7.892/2013, alterado pelo Decreto nº 9.488/2018. 

 
16.15.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, 
quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão 
gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão. 

 

16.15.1.1.  A manifestação do órgão gerenciador de que trata o subitem 
acima fica condicionada à realização de estudo, pelos órgãos e pelas entidades que 
não participaram do registro de preços, que demonstre o ganho de eficiência, a 
viabilidade e a economicidade para a administração pública federal da utilização da 
ata de registro de preços, conforme estabelecido em ato do Secretário de Gestão do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. 

 
16.15.1.2.  O estudo acima referido, após aprovação pelo órgão gerenciador, 
será divulgado no Portal de Compras do Governo federal. 
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16.15.1.2.1.      A publicação supra deverá ser condição para autorização para 
adesão exarada pelo órgão gerenciador, em conformidade com as 
recomendações do Acórdão TCU nº 2037/2019. 

16.16. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere o subitem 16.15 não 
poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens 
do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes. 
 
16.17. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá 
exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo do item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos 
não participantes que aderirem. 
 
17 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
17.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto do registro a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15. 
 

17.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 
a) Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo estabelecidos; 

 
b) Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes ao objeto, quando 
solicitados pela licitante vencedora. 

 
18 - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
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Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata, conforme item 16.15. 

 
18.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 
máximo de 10 dias corridos.  

c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente em 
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de 
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora; 

d) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações exigidas 
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos 
oficiais competentes e que deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 

e.3) registro no Ministério da Saúde; 

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC). 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviados pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 
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j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, INSS, 
FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição regular; 

k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
Direito Público. 
 

19 - DA PUBLICIDADE. 
 
19.1. O preço registrado com indicação dos fornecedores será divulgado no Portal de 
Compras do Governo federal e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro 
de preços, em conformidade com o disposto no art. 11, inciso II do Decreto n.º 7.892/2013 
combinado com o art. 15, 2º da Lei nº 8.666/93. 
 
20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
20.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir 
do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento, na Seção de 
Almoxarifado, situada na Rua Coronel Pedro Lima, 230, Bairro Jaraguá, Maceió-AL, CEP 
57022-220, em seu horário normal de expediente.  

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
20.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
20.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
20.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
20.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
20.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, substituir 
o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na Seção 21. 
 
 
21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
21.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
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que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
 

g) fraudar a execução do contrato; 
 

h) comportar-se de modo inidôneo; 
 

i)    declarar informações falsas; e 
 

j)    cometer fraude fiscal. 
 
21.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
21.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
21.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) 
item(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim 
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. 
Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item(ns) entregue(s) em caso de  inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de 
Fornecimento/Nota de Empenho. 
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21.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas 
de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% (dez por cento) 
do valor total do contrato celebrado. 

 
21.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas 
cumulativamente com as demais. 
 
21.4.3. Na hipótese da entrega do material de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em atraso. 
 
21.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
21.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
21.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
21.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
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reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito 
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal (is), 
devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL. 
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
22.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
23 - DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
23.1.  Exigimos que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, incisos I a 
IV e seus parágrafos, da IN nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 
 
24 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
24.1.      As despesas decorrentes da execução do contrato correrão à conta dos recursos 
lançados na Proposta Orçamentária Anual deste Tribunal para o exercício 2022, PTRES 
167674 (Julgamento de Causas e Gestão Administrativa), Natureza da Despesa nº 339030 
(Material de Consumo). 

24.2.    As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das 
dotações orçamentárias respectivas. 
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25 – DA VEDAÇÃO DE AQUISIÇÃO SEPARADA DOS ITENS. 
 
25.1. É vedada a aquisição separada de itens para os quais, o detentor da ata não 
tenha apresentado o menor preço entre todos os licitantes. 
 
26 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

26.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

26.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

26.3.  No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou 

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, 

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes 

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação. 

26.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

26.5.  As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da 

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.  

26.6.  Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

26.7.  O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o 

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os 

princípios da isonomia e do interesse público. 

26.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais 

peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
26.9. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a 
realização do certame na data marcada, a sessão será transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, devendo o Pregoeiro informar sobre o adiamento no ambiente do 
Comprasnet, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 
 
26.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no 
TRE/AL. 
 
26.11.   O endereço para vistas e protocolo de documentos, é o seguinte: Avenida Aristeu 
de Andrade, nº 377, 6º Andar (COMAP/Seção de Licitações e Contratos), bairro Farol, CEP 
57051-090, Maceió/AL, Fone: (82) 2122-7764/7765. 

 
26.12. Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei nº 10.520/2002, do 
Decreto nº 10.024/2013 e alterações e da Lei nº 8.666/1993. 
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26.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 26.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
26.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 

ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A- Especificações dos Lotes, Itens e Valores Máximos Estimados; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 

 
26.15. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Maceió - Seção Judiciária do Estado de 
Alagoas, para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não 
puderem ser solucionadas administrativamente. 

 
Maceió/AL, 30 de junho de 2022. 

 
 

Ingrid Pereira de Lima Araújo 
                                        Chefe da Seção de Licitações e Contratos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edital do PE nº 53/2022 (1096469)         SEI 0004050-96.2022.6.02.8000 / pg. 120



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 

 

ANEXO I 
 

             TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO – Aquisição de gêneros alimentícios (339030.07) para atender às Unidades 
da Justiça Eleitoral em Alagoas, para manutenção de suas atividades no exercício de 
2022/2023, conforme especificado no ANEXO I deste Edital. 

    1.1. A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com adjudicação por 
menor preço por grupo, Ata de Registro de Preços, e está prevista no PAC 2022 - 
SEALMOX, SEI 0007920-86.2021.6.02.8000 . 

    1.2.  A Ata terá duração de 12 meses 

    1.3 Em atenção aos artigos 3º, § 1º, I, 15, IV e 23, §§ 1º e 2º, todos da Lei 
8.666/1993, informamos que os itens constantes desse procedimento foram 
agrupados por lote em virtude da similaridade de cada um, bem como na economia a 
ser alcançada no frete, visto que a entrega de itens unitários como que tais torna-
se quase inviável para fornecedores de estados distantes, dado o 
quantitativo contratado.  
    

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

     2.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o 
termo de referência, edital de licitação e anexos respectivos. 

     2.2 – Substituir às suas expensas 
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos. 

     2.3 – Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, 
obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da 
linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por 
parte da empresa fornecedora. 

       2.3.1 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código 
de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais 
competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente. 

       2.3.2 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as 
seguintes informações: 

               2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação 
e vencimento ou período de validade 

               2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

               2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde 

               2.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 
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     2.6 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. 

     2.7 – Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

     2.8 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

  

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

     3.1 - A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de 
Empenho encaminhada por e–mail; 

     3.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Rua 
Coronel Pedro Lima, 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 57022–220, no horário das 
08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 8h às 16h às sextas–feiras. 

  

4. VERIFICAÇÃO DO MATERIAL – Será feita em até 5 (cinco) dias úteis após o 
recebimento provisório na nota fiscal. Constatada a conformidade, será recebido 
definitivamente e encaminhado para pagamento. 

  

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita à aplicação 
de multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a 
seguir: 

    5.1 -
 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, 
limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, 
poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa 
constante no item 5.4, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

    5.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, 
caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, 
limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada 
inexecução parcial do contrato; 

    5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial 
da obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 
superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de 
atraso injustificado estabelecido no item 5.2; 

    5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 
8.666/1993. 
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As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma 
isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato 
celebrado. 

  

6. - DO PAGAMENTO 

     6.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de 
crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) 
nota(s) fiscal(is), devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL. 

     6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

     6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

     6.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 

     6.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal 
documento que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 

     6.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de 
encargos moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data 
do efetivo pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, 
mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 
pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX/100)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

  

7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 
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     7.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais 
serão exercidos por servidores da Seção de Almoxarifado. 

          7.1.1. O ateste será dado por qualquer servidor da Unidade ou fazendo-se 
auxiliar por outra unidade competente, se necessário. 

     7.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor 
designado deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal 
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para adoção das demais medidas 
necessárias 

  

8. DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE - Exigimos que os bens sejam constituídos, 
no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam 
em conformidade com o Art. 5º , incisos I a IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 
de janeiro de 2010 – MPOG 

 

 

 Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe 
de Seção, em 18/05/2022, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS 
 

 

 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO UNID. 
TOTAL     

REGISTRADO 

VALOR MÁXIMO 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
MÁXIMO 
TOTAL 

(R$) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

CAFÉ TORRADO E MOÍDO,
 1ª linha, tipo gourmet, 
embalagem tipo vácuo 
ou valvulada, pacote com 
250 g. Pureza 
comprovada através de 
“Certificado de 
Autorização ao uso do 
selo de pureza ABIC”, 
comprovado no site da 
ABIC. A qualidade deve 
ser comprovada pelo 
Certificado no PQC - 
Programa de Qualidade 
do Café, da ABIC, em 
plena validade , ou Laudo 
de avaliação do café, 
emitido por laboratório 
especializado, com nota 
de Qualidade Global 
mínima de 7,3 pontos na 
Escala Sensorial do Café 
e laudo de análise de 
microscopia do 
café; Normas técnicas em 
conformidade com as 
Resoluções RDC vigentes 
da ANVISA, Decretos, Leis 
e Instruções Normativas 
vigentes. Validade 
mínima: 11 meses no ato 
da entrega (gravado em 
cada embalagem de 
250g). 

Pacote 6000 13,04 78.240,00 

    2 

CAFÉ TORRADO EM GRÃO, 
tipo Expresso, pureza 
comprovada através de 
“Certificado de 
Autorização ao uso do 
selo de pureza ABIC”, 
comprovado no site da 

Pacote 450 65,61 29.524,50 
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ABIC. A comprovação de 
qualidade do produto 
demonstrada através de 
laudos emitidos por 
laboratórios credenciados 
pelo Ministério da Saúde 
e/ou 
Agricultura. Embalagem 
valvulada ou à vácuo. 
Apresentação em pacotes 
de 1 Kg. Validade 
mínima: 05 meses no ato 
da entrega. 

     3 

CAFÉ DESCAFEINADO  

Instantâneo, registro no 
Ministério da Saúde 
e/ou Agricultura, com 
apresentação em 
embalagem com 50g. 
Validade mínima: 12 
meses no ato da entrega. 

Pacote 200 11,62 2.324,00 

 

 

 

 

 

 

 

2 

    4 

ADOÇANTE DIETÉTICO  

Conteúdo líquido mínimo 
de 100ml; composto 
100% por xilitol, 
sucralose, taumatina 
e/ou stévia. Sem 
parabenos ou outro 
aditivo químico. Validade 
mínima: 2 anos no ato da 
entrega. 

Frasco 300 9,70 2.910,00 

     5 

LEITE EM PÓ DESNATADO, 
COM TEOR DE CÁLCIO E 
VITAMINAS, destacado no 
rótulo.  

Embalagem de 500g, 
com as seguintes 
características: para cada 
20g, 0% de gorduras 
totais e saturada; valor 
calórico máximo 
de 70Kcal; Validade 
mínima de 12 meses 
contados da data de 
entrega. Recipiente 
contendo marca do 
fabricante. Produto com 

Unidade 150 28,21 4.231,50 
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registro em órgão oficial 
governamental. 

     6 

AÇÚCAR DEMERARA, tipo 
peneirado de 1ª 
qualidade. Apresentação 
em pacote com 1 Kg. 
Validade mínima: 11 
meses no ato da entrega. 

Obs. Os pacotes de 1kg 
não podem apresentar 
qualquer tipo de umidade 
ou alteração das 
propriedades. 

Pacote 2000 7,24 14.480,00 

     7 

CHÁS DE DIVERSOS SABO
RES  

Caixa com no mínimo 10 
saquinhos; peso líquido 
mínimo 10g. Validade 
mínima: 11 (onze) meses 
no ato da entrega. 
Sabores: Erva doce, 
boldo, hortelã, cidreira, 
camomila, maçã com 
cravo e canela, silvestre, 
chá verde com sabores 
variados, gengibre com 
limão, cítrico.  

Obs. O fornecedor deverá 
fornecer um mínimo de 
10 (dez) sabores 
diferentes, dentre 
os sabores exigidos neste 
ANEXO. 

Caixa 2000 5,36 10.720,00 
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ANEXO II 
  

PPLLAANNIILLHHAA  DDEE  DDAADDOOSS  PPAARRAA  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO 
  
Dados da Empresa: 
Razão Social  
CNPJ  
Endereço  
CEP  
Fones:  
Fax  
E-mail  
Site internet  

Dados do Representante da Empresa: 
Nome  
Cargo  
Nacionalidade  

Estado civil  
Profissão  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  
Cart. Identidade  
Orgão Expedidor  
CPF  

Dados Bancários da Empresa 
Banco  
Agência  

Conta  
Dados do Contato com a Empresa: 
Nome  
Cargo  
Endereço  
CEP  
Fone  
Fax  
E-mail  

 
Empresa optante pelo SIMPLES?  (   ) Sim  (   ) Não   
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ANEXO III 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2022  

 

Processo nº 0004050-96.2022.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 53/2022 

 
MINUTA  

 
Aos ---- dias do mês ----------- de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, 
Órgão do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, 
inscrito no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – 
Farol, CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador 
Otávio Leão Praxedes, brasileiro, casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68, residente e domiciliado nesta 
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa ................................., 
(INFORMAR SE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE) CNPJ …....................., 
sediada em …..................., representada por..........................................., para eventual 
fornecimento dos materiais abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I 
e I-A do Pregão Eletrônico nº 53/2022, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e 
da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, em consonância com o que faculta  o art. 191 da 
Lei  nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, 
de 20 de setembro de 2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro 
de 2013, e alterações, e demais normas legais aplicáveis. 

 
 

1 – DO OBJETO. 
 
1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item (ns) abaixo, na 
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 53/2022: 

 
1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor 
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do 
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 53/2022: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a 
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, a partir da 

LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 
QUANT. 
TOTAL 

REGISTRADA 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento. 
 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador: 
 

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da 
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de 
classificação indicada na licitação; 
 
b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a 
compatibilidade com as obrigações assumidas; 
 
c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação 
às novas condições de mercado; 
 
d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade 
dos preços registrados na Ata; 
 
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata; 
 
f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do 
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das 
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações; 
 
g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto 
ao interesse em fornecer o objeto registrado a outro(s) órgão(s) da Administração 
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata. 
 

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante: 
 

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

b) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
5.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
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d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro 
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse 
de utilizar a presente Ata. 

 
5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado: 

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo 
de referência, edital de licitação e anexos respectivos; 

b) Substituir às suas expensas 
as divergências eventualmente encontradas, no prazo máximo de 10 dias corridos. 

c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente em 
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de 
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 
fornecedora; 

d) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações exigidas 
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos 
oficiais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente; 

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das 
seguintes informações: 

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 
vencimento ou período de validade; 

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado; 

e.3) registro no Ministério da Saúde; 

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações 
enviadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal; 
 
i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua 
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de 
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável 
à natureza do objeto da contratação; 

 
j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União, 
INSS, FGTS e Fazenda Estadual ou estar registrada junto ao SICAF em condição 
regular; 
 
k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e 
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de 
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Direito Público. 
 

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir 
do recebimento da Autorização de Fornecimento/Nota de Empenho, na Seção de 
Almoxarifado, situada na Rua Coronel Pedro Lima, 230, Bairro Jaraguá, Maceió/AL, CEP 
57022–220, em seu horário normal de expediente.  

 
6.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos 
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 

 
6.3.    O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações 
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização. 
 
6.4.    O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do 
objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de 
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento. 
 
6.5.    Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio. 
 
6.6.    O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios 
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao 
consumidor. 
 
6.7.       O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu 
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos, 
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na 
Seção 7. 
 
7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no 
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante 
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 
 

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços; 
 

b) não entregar a documentação exigida no edital; 
 

c) apresentar documentação falsa; 
 

d) causar o atraso na execução do objeto; 
 

e) não mantiver a proposta; 
 

f) falhar na execução do contrato; 
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g) fraudar a execução do contrato; 

 
h) comportar-se de modo inidôneo; 

 
i) declarar informações falsas; e 

 
j) cometer fraude fiscal. 

 
7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções 
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade 
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa, 
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das 
cabíveis cominações legais. 
 
7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar 
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as 
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados. 
 
7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções 
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente: 
 

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item (ns) 
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério 
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a 
multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

 

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) item 
(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim 
configurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. 
Após o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato; 

 

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s) 
item (ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim 
considerado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a” 
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido 
na alínea “b” acima; 
 
d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de 
Fornecimento/Nota de Empenho. 

 

7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de 
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do 
contrato celebrado. 

 
7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
7.4.3. Na hipótese da entrega do material ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do material em 
atraso. 
 
7.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão 
temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 
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Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

 
7.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente 
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e 
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em 
fatos comprovados. 
 
7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, 
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, 
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente 
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração.  
 
7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, 
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a 
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do 
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 
0,5% (meio por cento) ao mês. 
 
7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
7.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

7.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
8- DO PAGAMENTO. 
 
8.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito 
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal (is), 
devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL. 
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8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
 
8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação 
da seguinte fórmula: 
 
EM = I x N x VP, 
Onde: 
EM= Encargos Moratórios 
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
VP = Valor da parcela a ser paga; 
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 
 
I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644 
         365                             365 
TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 
 
9- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
9.1. Exigimos que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material 
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, incisos I a 
IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG.  
 
 
10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
10.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro 
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, de 
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº 
9.488/2018. 
 
 
11 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
11.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
 
12 – DO FORO. 
 
12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
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E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 

vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 
 
 

Maceió, XX de XXXX de 2022. 
 
 
Pelo TRE/AL: 

 
Desembargador Otávio Leão Praxedes 

Presidente  
 
 
Pela Empresa: 
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ĤL)(*>)>HL?*@_*̀,6̀2.O..6
a)IP&'J>)C?

bDB>HL

EP<LBIHFK)*D)*cQBC)*D'*dBIB>HFK)*J)*a;ef

$%&'()*+g-,.,,
/�0�*...̀.+.4236,.,,636.,67...

8������h���������:���i�������

;<='>)?*@'ABC>()*D'*E('F)C*D'*&H>'(BHL*D'*I)JCP&)*j*AkJ'()C*HLB&'J>lIB)CO*GH(H*H>'JD'(*mC
eJBDHD'C*DH*nPC>BFH*bL'B>)(HL*'&*cLHA)HCO*JH*&HJP>'JFK)*D'*CPHC*H>BQBDHD'C*J)*'W'(IlIB)*D'
,.,,-,.,gO*I)JN)(&'*'CG'IBNBIHFV'C*D'CI(B>HC*J)*'DB>HL*'*C'PC*HJ'W)C6

X(B>R(B)C*D'*YPC>'J>H<BLBDHD'?*S**Z*T*Y[\***S***T*$];

ĤL)(*PJB>o(B)?*[>'&*.1*4*@_*1gO.̀O*[>'&*,*4*@_*3+O31O*[>'&*.g*4*@_*11O3,O*[>'&*.̀*4
@_*2O5.O*[>'&*.+*4*@_*,7O,1O*[>'&*.3*4*@_*5O,̀O*[>'&*.5*4*@_*+Og36
a)IP&'J>)C?

bDB>HL

EP<LBIHFK)*D)*cQBC)*D'*dBIB>HFK)*J)*a;ef

Comprovante de publicação do Edital - Portal (1097852)         SEI 0004050-96.2022.6.02.8000 / pg. 143



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 05302022070100216

216

Nº 123, sexta-feira, 1 de julho de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: Extrato de termo Aditivo - Fundamento Legal: Lei 8.666/1993, art. 25, caput;
Regulamento Geral do PRO-SOCIAL (Resolução Presi/Secbe 09/2014, aprovada pelo
Conselho Deliberativo do Pro-Social, em sessão de 09/04/2014, e homologada pelo
Conselho de Administração, sessão de 22/04/2014; Processo Administrativo 6.839/2006 ,
convertido no PAe 0007218-48.2015.4.01.8000.. Processo Administrativo PAe 0004572-
02.2014.4.01.8000. Programa de Trabalho 02301056920040001 - Elemento de Despesa
33.90.39. Oitavo Termo Aditivo ao Credenciamento. Credenciado: Hospital Anchieta S/A.
Objeto: inclusão da Cláusula Quinta-A - Da Proteção dos Dados pelas Partes, em face da Lei
13.709/2018, e atualização das cláusulas do credenciamento 090/2008. Vigência desde
30/06/2022. Data da Assinatura 30/06/2022. Assina pelo TRF 1ª Região, Carlos Frederico
Maia Bezerra, Diretor-Geral e, pela empresa, Luís Márcio Araújo Ramos, Administrado do
Hospital Anchieta S/A.

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

Espécie: Extrato de Apostila ao Termo de Credenciamento - Fundamento Legal: Lei
8.666/1993, art. 25, caput; Regulamento Geral do PRO-SOCIAL (Resolução Presi/Secbe
09/2014, aprovada pelo Conselho Deliberativo do Pro-Social, em sessão de 09/04/2014, e
homologada pelo Conselho de Administração, sessão de 22/04/2014; Processo
Administrativo 6.839/2006. Processo AdministrativoResponsável Legal PAe 0004639-
30.2015.4.01.8000. Programa de Trabalho 02301056920040001 - Elemento de Despesa
33.90.39. Apostila 15931863 ao Termo de Credenciamento 17/2009 da empresa Instituto
Taguatinguense de Odontologia S/C. Objeto: Alterar a Cláusula Oitava - Do Acréscimo e da
Supressão de Procedimentos/Especialidades. Assina pelo TRF 1ª Região, Carlos Frederico
Maia Bezerra, Diretor-Geral e pela empresa Dalton Marinho Vieira, Responsável Legal.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
S EC R E T A R I A - G E R A L

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2022NE000292, emitida em 27/06/2022. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: ALIA COM. E SERVS. DE SINALIZAÇÃO LTDA. Objeto: Aquisição de troféus - Ata
n.º TRF2-ARP-2022/00024. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos
10.024/19 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido: 168413.
Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 5.253,50. Proc. nº TR F 2 - EO F -
2022/00002.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2022NE000286, emitida em 20/06/2022. Contratante: TRF- 2ª RG.
Contratada: Silvio Mancusi. Objeto: Renovação de assinatura anual do software 'Volare'
completo. Modalidade de Licitação: Art. 25, inciso I, da Lei nº 8.666/93. Crédito
Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido: 168413. Elemento de despesa: 339039.
Valor total do empenho: R$ 15.970,68. Proc. nº TRF2-EOF-2022/00162.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 11/2022

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
21/06/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para contração de empresa
especializada para o fornecimento de licenças do software Microsoft Visual Studio
Enterprise

ALEXANDRE RIBEIRO DE MORAES
Pregoeiro

(SIDEC - 30/06/2022) 090029-20901-2022NE000100

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022 - UASG 90029

Nº Processo: 0011117-53.2022.4. Objeto: Aquisição de servidores de
redes de diferentes perfis para o ambiente de tecnologia da Justiça Federal da
3ª Região.. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 01/07/2022 das 08h00 às 17h59.
Endereço: Av. Paulista, 1842 - Torre Norte, Bela Vista - São Paulo/SP ou
https://www.gov.br/compras/edital/90029-5-00020-2022. Entrega das Propostas:
a partir de 01/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 14/07/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras.

ALEXANDRE RIBEIRO DE MORAES
Pregoeiro

(SIASGnet - 30/06/2022) 90029-20901-2022NE000100

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 207/2022. CONVENENTES: Tribunal
Regional Federal da 4ª Região e Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo.
OBJETO: Renovação da cessão do direito de uso do SEI, Sistema Eletrônico de Informações,
criado pelo TRF4, para o CESSIONÁRIO, para utilização em base única. BASE LEGAL: art. 116
e parágrafos da Lei 8.666/93. VIGÊNCIA: 01/07/2022 a 01/07/2027. P.A 11.1.000062598-0.
ASSINATURA: Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, em 09/03/2022.

DES. FEDERAL RICARDO TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA
Presidente

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2022 - UASG 90031

Nº Processo: 1954-85.2022.4.05. Objeto: Registro de preços para contratação
de empresa especializada para fornecimento de água mineral, com e sem gás, em garrafas
plásticas com capacidade de 350 a 500ml, nos Gabinetes e no Refeitório dos
Desembargadores Federais do Tribunal Regional Federal da 5ª Região.. Total de Itens
Licitados: 4. Edital: 01/07/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Edf.
Ministro Djaci Falcão, Bairro do Recife - Recife/PE ou
https://www.gov.br/compras/edital/90031-5-00026-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 01/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/07/2022
às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Não será permitida a
subcontratação, no todo ou em parte, do objeto deste certame licitatório.Em caso de
divergência entre as especificações deste objeto descritas no Comprasgovernamentais e as
especificações técnicas constantes deste Edital, prevalecerão as últimas..

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIASGnet - 30/06/2022) 90031-00001-2022NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 06/2022; Proc. SEI nº 0001237-96.2022.6.02.8000; PE nº 26/2022, Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da
Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº 10.024/2019
e Decreto nº 7.892/2013, com alterações e demais normas legais aplicáveis; Gerenciador
da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU;
Assinatura: 28/06/2022; Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de aparelhos
de utensílios domésticos - Frigobares e Micro-ondas, com a participação do Corpo de
Bombeiro Militar do Estado de Alagoas, que atuará neste certame como Órgão
Participante; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca, unidade, quantidade, valor
unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº 26/2022, no site: www.tre-al.jus.br
- Transparência - Gestão de Contratações - Atas de Registro de Preços); LICICO M
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 33.671.275/0001-06, Item 01, Midea, Unidade, 25,
R$ 1.280,00, R$ 32.000,00.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2022

Processo Administrativo SEI nº 0002299-74.2022.6.02.8000
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 28/06/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 35/2022, que tem por objeto a
aquisição de material permanente -escadas, conforme especificações descritas no Termo
de Referência, adjudicado à empresa ARGOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
42.262.411/0001-03, vencedora do item 02, pelo melhor lance no valor total de R$
2.322,40 (dois mil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta centavos); 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, 30 de junho de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0004050-96.2022. Objeto: Registro de Preços de gêneros
alimentícios.. Total de Itens Licitados: 7. Edital: 01/07/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00053-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 01/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 15/07/2022
às 09h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 30/06/2022) 70011-00001-2021NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0004366-12.2022. Objeto: Aquisição de 02 (dois) veículos
automotores de passeio, tipo sedan, conforme especificações e condições assentadas no
edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 01/07/2022 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Av. Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00055-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 01/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/07/2022
às 15h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 30/06/2022) 70011-00001-2022NE999999

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 52/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0001096-77.2022. Objeto: Registro de Preço para contratação de
empresa especializada para confecção de paletes de madeira, para manuseio através de
paleteiras anuais (transpaletes) ou empilhadeiras, conforme especificações descritas no
edital e seus anexos.. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 01/07/2022 das 08h00 às 17h00.
Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, Nº 377, Farol - Maceió/AL ou
https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00052-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 01/07/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 14/07/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 30/06/2022) 70011-00001-2021NE000032
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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 julho de 2022.
À PREG,
Para realização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO, Chefe
de Seção, em 04/07/2022, às 14:44, 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
1098480 e o código CRC 0A024671.

0004050-96.2022.6.02.8000 1098480v1
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S VASCONCELOS ROSAS 
ASA EMPREENDIMENTOS ME 

 
Endereço: Rua Carlos Alberto Novaes, nro 1 A – Serraria – Maceió/AL – CEP: 57045-775 

CNPJ: 40.457.662/0001-00 I.E: 243.850001-8 
Telefone: (82)99658-4748    Email: empreendimentosasa1@gmail.com 

 
 

À  
TRIBUNAL REGIONAL DE ALAGOAS 
Código da UASG: 70011 
PREGAO ELETRONICO: 532022 

 

 
A proposta comercial encontra-se em cumprimento ao solicitado pelo órgão: 
 
GRUPO G1 
 

VALOR: R$84.660,00 (OITENTA E QUATRO MIL SEISCENTOS E SESSENTA REAIS) 
 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V.UNIT V.TOTAL MARCA 
1 CAFÉ TORRADO E MOÍDO, 1ª 

linha, tipo gourmet, embalagem 
tipo vácuo ou valvulada, pacote 
com 250 g. Pureza comprovada 
através de “Certificado de 
Autorização ao uso do selo de 
pureza ABIC”, comprovado no site 
da ABIC. A qualidade deve ser 
comprovada pelo Certificado no 
PQC - Programa de Qualidade do 
Café, da ABIC, em plena validade , 
ou Laudo de avaliação do café, 
emitido por laboratório 
especializado, com nota de 
Qualidade Global mínima de 7,3 
pontos na Escala Sensorial do 
Café e laudo de análise de 
microscopia do café; Normas 
técnicas em conformidade com as 
Resoluções RDC vigentes da 
ANVISA, Decretos, Leis e 
Instruções Normativas vigentes. 
Validade mínima: 11 meses no ato 
da entrega (gravado em cada 
embalagem de 250g). 

250g 6000 R$9,00 R$54000,00 MARATA 

2 CAFÉ TORRADO EM GRÃO, tipo 
Expresso, pureza comprovada 
através de “Certificado de 
Autorização ao uso do selo de 
pureza ABIC”, comprovado no site 
da ABIC. A comprovação de 
qualidade do produto demonstrada 
através de laudos emitidos por 
laboratórios credenciados pelo 
Ministério da Saúde e/ou 
Agricultura. Embalagem valvulada 
ou à vácuo. Apresentação em 
pacotes de 1 Kg. Validade mínima: 
05 meses no ato da entrega 

kg 450 R$64,00 R$28800,00 ITALLE 

3 CAFÉ DESCAFEINADO 
Instantâneo, registro no Ministério 
da Saúde e/ou Agricultura, com 
apresentação em embalagem com 
50g. Validade mínima: 12 meses 
no ato da entrega 

Sache 
50g 

200 R$9,30 R$1860,00 NESCAFE 
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GRUPO G2 
 

TOTAL DO LOTE: R$27.271,00 (VINTE E SETE MIL DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS) 
 
 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE PRECOS: R$ 111.931,00 (CENTO E ONZE MIL 
NOVECENTOS E TRINTA E UM REAIS) 
 
Condições gerais: 
Prazo de validade: 90 dias contados a partir da sua emissão; 
Prazo de fornecimento: conforme Edital; 
 
- Microempresa optante pelo Simples Nacional; 
 
Declaramos que, estão incluídos neste Proposta de Preços além da exequibilidade dos valores, 
as despesas com todos os impostos, prêmios de seguro, taxas, inclusive de administração, 
emolumentos, transporte, ou quaisquer despesas operacionais, todos os encargos trabalhistas, 
sociais, previdenciários, fiscais e comerciais, despesas e obrigações financeiras de qualquer 
natureza, frete, carga e descarga, enfim, todos os componentes de custo necessários à perfeita 
execução do objeto do edital; 
Concordamos com todas as clausulas do Termo de Referencia e seus anexos; 
O pagamento advindo do objeto da Ata de Registro de Preços será proveniente dos recursos 
do(s) órgão(s) participante(s) e será efetuado até 30 (trinta) dias contados da data da 
apresentação da nota fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação; 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD V.UNIT V.TOTAL MARCA 
4 ADOÇANTE DIETÉTICO 

Conteúdo líquido mínimo de 
100ml; composto 100% por xilitol, 
sucralose, taumatina e/ou stévia. 
Sem parabenos ou outro aditivo 
químico. Validade mínima: 2 anos 
no ato da entrega. 

100ML 300 R$5,82 R$1746,00 SADIO 

5 LEITE EM PÓ DESNATADO, 
COM TEOR DE CÁLCIO E 
VITAMINAS, destacado no rótulo. 
Embalagem de 500g, com as 
seguintes características: para 
cada 20g, 0% de gorduras totais e 
saturada; valor calórico máximo de 
70Kcal; Validade mínima de 12 
meses contados da data de 
entrega. Recipiente contendo 
marca do fabricante. Produto com 
registro em órgão oficial 
governamental. 

500G 150 R$27,50 R$4125,00 CCGL 

6 AÇÚCAR DEMERARA, tipo 
peneirado de 1ª qualidade. 
Apresentação em pacote com 1 
Kg. Validade mínima: 11 meses no 
ato da entrega. Obs. Os pacotes 
de 1kg não podem apresentar 
qualquer tipo de umidade ou 
alteração das propriedades. 

KG 2000 R$7,10 R$14200,00 UNIAO 

7 CHÁS DE DIVERSOS SABO RES 
Caixa com no mínimo 10 
saquinhos; peso líquido mínimo 
10g. Validade mínima: 11 (onze) 
meses no ato da entrega. 
Sabores: Erva doce, boldo, 
hortelã, cidreira, camomila, maçã 
com cravo e canela, silvestre, chá 
verde com sabores variados, 
gengibre com limão, cítrico. Obs. 
O fornecedor deverá fornecer um 
mínimo de 10 (dez) sabores 
diferentes, dentre os sabores 
exigidos neste ANEXO. 

CX C 
10UNDS 

2000 R$3,60 R$7200,00 MARATA 
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DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as 
penas da lei, que toda documentação anexadas ao sistema são autênticas. 
 
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL 001 – AG: 4287-0 C/C: 34176-2 
 
 
Maceió/AL, 15 DE JULHO DE 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
ASA EMPREENDIMENTOS ME 
SAMYRA VASCONCELOS ROSAS 
Sócio diretor, comerciante, residente e domiciliado na Rua carlos alberto de novaes n 1 a – 
serraria – Maceió/AL. 
CPF: 121.239.924-29 RG: 3824161-7 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de julho de 2022.

Prezados colegas da SEALMOX,

 

A fase de disputa do Pregão Eletrônico 53/2022 (gênero alimentício) marcada para às
09:00 de hoje foi encerrada com sucesso (nenhum item/grupo fracassou). A
empresa S VASCONCELOS ROSAS (ASA EMPREENDIMENTOS ME) venceu tanto o
Grupo 1 como o Grupo 2.

 

Do exposto, envio em anexo a proposta final da empresa S VASCONCELOS ROSAS
(1106486) para análise de conformidade das especificações técnicas dos itens 1 a 7.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA,
Pregoeiro, em 15/07/2022, às 13:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1106488 e o código CRC FBA25911.

0004050-96.2022.6.02.8000 1106488v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de julho de 2022.
 
 
 
Senhor Pregoeiro, 
 
 
 Da análise da proposta final da empresa S

VASCONCELOS ROSAS (1106486), após verificadas as
especificações técnicas dos itens 1 a 7, temos que:

 
 

GRUPO ITEM MATERIAL PROPOSTA LICITANTE ANÁLISE

 1

 

item
1

CAFÉ TORRADO E
MOÍDO, 1ª linha, tipo
gourmet, embalagem tipo
vácuo ou valvulada, pacote
com 250 g. Pureza
comprovada através de
“Certificado de
Autorização ao uso do selo
de pureza ABIC”,
comprovado no site da
ABIC. A qualidade deve ser
comprovada pelo
Certificado no PQC -
Programa de Qualidade do
Café, da ABIC, em plena
validade , ou Laudo de
avaliação do café, emitido
por laboratório
especializado, com nota de
Qualidade Global mínima
de 7,3 pontos na Escala
Sensorial do Café e laudo
de análise de microscopia
do café; Normas técnicas
em conformidade com as
Resoluções RDC vigentes
da ANVISA, Decretos, Leis
e Instruções Normativas
vigentes. Validade mínima:
11 meses no ato da
entrega (gravado em cada
embalagem de 250g).

CAFÉ TORRADO E MOÍDO,
1ª linha, tipo gourmet,
embalagem tipo vácuo ou
valvulada, pacote com 250
g. Pureza comprovada
através de “Certificado de
Autorização ao uso do selo
de pureza ABIC”,
comprovado no site da
ABIC. A qualidade deve ser
comprovada pelo
Certificado no PQC -
Programa de Qualidade do
Café, da ABIC, em plena
validade , ou Laudo de
avaliação do café, emitido
por laboratório
especializado, com nota de
Qualidade Global mínima
de 7,3 pontos na Escala
Sensorial do Café e laudo
de análise de microscopia
do café; Normas técnicas
em conformidade com as
Resoluções RDC vigentes
da ANVISA, Decretos, Leis
e Instruções Normativas
vigentes. Validade mínima:
11 meses no ato da entrega
(gravado em cada
embalagem de 250g).
MARCA MARATÁ

Não encontramos, para a
devida análise da proposta, no
SITE DA MARATÁ, e também
no SITE DA ABIC o café
proposto pelo licitante.
Destarte, solicitamos ao
pregoeiro que seja
diligenciado para que o
licitante encaminhe foto da
embalagem do produto, frente
e verso, com rótulo legível das
especificações do produto, ou
catálogo que o apresente.

CAFÉ TORRADO EM
GRÃO, tipo Expresso,
pureza comprovada
através de “Certificado de
Autorização ao uso do selo
de pureza ABIC”,
comprovado no site da

CAFÉ TORRADO EM
GRÃO, tipo Expresso,
pureza comprovada através
de “Certificado de
Autorização ao uso do selo
de pureza ABIC”,
comprovado no site da
ABIC. A comprovação de

Não encontramos, para a
devida análise da proposta, no
SITE DA ABIC, o café
proposto pelo licitante.
Destarte, solicitamos ao
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item
2

ABIC. A comprovação de
qualidade do produto
demonstrada através de
laudos emitidos por
laboratórios credenciados
pelo Ministério da Saúde
e/ou Agricultura.
Embalagem valvulada ou à
vácuo. Apresentação em
pacotes de 1 Kg. Validade
mínima: 05 meses no ato
da entrega

ABIC. A comprovação de
qualidade do produto
demonstrada através de
laudos emitidos por
laboratórios credenciados
pelo Ministério da Saúde
e/ou Agricultura.
Embalagem valvulada ou à
vácuo. Apresentação em
pacotes de 1 Kg. Validade
mínima: 05 meses no ato da
entrega.
MARCA ITALLE

pregoeiro que seja
diligenciado para que o
licitante encaminhe foto da
embalagem do produto, frente
e verso, com rótulo legível das
especificações do produto, ou
catálogo que o apresente e
ainda apresente certificado de
qualidade comprovação da
pureza.

item
3

CAFÉ DESCAFEINADO
Instantâneo, registro no
Ministério da Saúde e/ou
Agricultura, com
apresentação em
embalagem com 50g.
Validade mínima: 12 meses
no ato da entrega

CAFÉ DESCAFEINADO
Instantâneo, registro no
Ministério da Saúde e/ou
Agricultura, com
apresentação em
embalagem com 50g.
Validade mínima: 12 meses
no ato da entrega.
MARCA NESCAFÉ

 ok

 
 

GRUPO ITEM Material PROPOSTA LICITANTE ANÁLISE
 

02

04

ADOÇANTE DIETÉTICO. Conteúdo
líquido mínimo de 100ml; composto
100% por xilitol, sucralose, taumatina
e/ou stévia. Sem parabenos ou outro
aditivo químico. Validade mínima: 2
anos no ato da entrega.

ADOÇANTE DIETÉTICO Conteúdo
líquido mínimo de 100ml; composto
100% por xilitol, sucralose,
taumatina e/ou stévia. Sem
parabenos ou outro aditivo químico.
Validade mínima: 2 anos no ato da
entrega.

MARCA SADIO

Solicitamos ao pregoeiro
que seja diligenciado para
que o licitante encaminhe
foto da embalagem do
produto, frente e verso, com
rótulo legível das
especificações do produto,
ou catálogo que o apresente.

05

LEITE EM PÓ DESNATADO, COM
TEOR DE CÁLCIO E VITAMINAS,
destacado no rótulo. Embalagem de
500g, com as seguintes
características: para cada 20g, 0% de
gorduras totais e saturada; valor
calórico máximo de 70Kcal; Validade
mínima de 12 meses contados da data
de entrega. Recipiente contendo
marca do fabricante. Produto com
registro em órgão oficial
governamental.

LEITE EM PÓ DESNATADO, COM
TEOR DE CÁLCIO E VITAMINAS,
destacado no rótulo. Embalagem de
500g, com as seguintes
características: para cada 20g, 0%
de gorduras totais e saturada; valor
calórico máximo de 70Kcal; Validade
mínima de 12 meses contados da
data de entrega. Recipiente contendo
marca do fabricante. Produto com
registro em órgão oficial
governamental.

MARCA CCGL

Solicitamos ao pregoeiro
que seja diligenciado para
que o licitante encaminhe
foto da embalagem do
produto, frente e verso, com
rótulo legível das
especificações do produto,
ou catálogo que o apresente.

06

AÇÚCAR DEMERARA, tipo peneirado
de 1ª qualidade. Apresentação em
pacote com 1 Kg. Validade mínima: 11
meses no ato da entrega.

Obs. Os pacotes de 1kg não podem
apresentar qualquer tipo de umidade
ou alteração das propriedades.

AÇÚCAR DEMERARA, tipo peneirado
de 1ª qualidade. Apresentação em
pacote com 1 Kg. Validade mínima:
11 meses no ato da entrega. Obs.
Os pacotes de 1kg não podem
apresentar qualquer tipo de umidade
ou alteração das propriedades.

MARCA UNIAO

 OK

07

CHÁS DE DIVERSOS SABORES Caixa
com no mínimo 10 saquinhos; peso
líquido mínimo 10g. Validade mínima:
11 (onze) meses no ato da entrega.
Sabores: Erva doce, boldo, hortelã,
cidreira, camomila, maçã com cravo e
canela, silvestre, chá verde com
sabores variados, gengibre com limão,

CHÁS DE DIVERSOS SABO RES Caixa
com no mínimo 10 saquinhos; peso
líquido mínimo 10g. Validade mínima:
11 (onze) meses no ato da entrega.
Sabores: Erva doce, boldo, hortelã,
cidreira, camomila, maçã com cravo
e canela, silvestre, chá verde com
sabores variados, gengibre com  OK
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cítrico. 

Obs. O fornecedor deverá fornecer
um mínimo de 10 (dez) sabores
diferentes, dentre os sabores exigidos
neste ANEXO.

limão, cítrico. Obs. O fornecedor
deverá fornecer um mínimo de 10
(dez) sabores diferentes, dentre os
sabores exigidos neste ANEXO.

MARCA MARATA

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 15/07/2022, às 15:01, 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
1106539 e o código CRC 02BA9D60.

0004050-96.2022.6.02.8000 1106539v1
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      S VASCONCELOS ROSAS 
ASA EMPREENDIMENTOS ME 

 
Endereço: Rua Carlos Alberto Novaes, nro 1 A – Serraria – Maceió/AL – CEP: 57045-775 

CNPJ: 40.457.662/0001-00 I.E: 243.850001-8 
Telefone: (82)99658-4748    Email: empreendimentosasa1@gmail.com 

 
 

À  
TRIBUNAL REGIONAL DE ALAGOAS 
Código da UASG: 70011 
PREGAO ELETRONICO: 532022 

 

 
 
CATALOGO DOS ITENS 
 
ITEM 1 – CAFÉ TORRADO E MOIDO MARATA 
 

 
O Café Tradicional Maratá é torrado e moído, constitui uma linha de café produzido a partir de grãos selecionados e 
de fazendas que trabalham com rigoroso processo de cultivo e produção, objetivando agradar à todos os paladares. 

Benefícios: O café além da cafeína e suas propriedades estimulantes já comprovadas cientificamente é rico em 
minerais como: cálcio, ferro e zinco, tem aminoácidos e vitaminas, que são importantes para o metabolismo celular. 

Embalagens e Validade: 

Almofada de 100g, 250g e 500g, com validade de 9 meses a partir da data de fabricação. 

Vácuo 250g e 500g, com validade de 18 meses a partir da data de fabricação. 

Composição 

100%  Café 
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ITEM 2 – CAFÉ TORRADO EM GRAO ITALLE 
 

 
Suas características: 
- Café de torra escura, cultivado em fazendas de espécies especiais como o Catucaí Vermelho. 
- Perfeito para quem deseja qualidade e sofisticação no sabor. 
- Produzido no sul de Minas Gerais, região conhecida por produzir os melhores cafés do mundo, na Fazenda Lageada. 
- A fazenda, fundada em 1923, já é administrada pela terceira geração da família, e fica a 920 metros de altitude, ideal 
para excelentes sabores. 
- O melhor do café em grãos, 100% Arábica, em embalagem de 1 kg. 

 
 
 
4 – ADOÇANTE SUCRALOSE SADIO 
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5 – LEITE EM PO DESNATADO CCGL 
 

           
 
 
 
Maceió/AL, 19 DE JULHO DE 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
ASA EMPREENDIMENTOS ME 
SAMYRA VASCONCELOS ROSAS 
Sócio diretor, comerciante, residente e domiciliado na Rua carlos alberto de novaes n 1 a – 
serraria – Maceió/AL. 
CPF: 121.239.924-29 RG: 3824161-7 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de julho de 2022.

Prezados colegas da SEALMOX,

 

Recebi hoje da empresa S VASCONCELOS ROSAS os catálogos referente aos itens 1, 2,
4 e 5, vide 1107660.

 

Do exposto, segue os autos para análise dessa SEALMOX.

 

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA,
Pregoeiro, em 19/07/2022, às 13:47, 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
1107661 e o código CRC 954AD517.

0004050-96.2022.6.02.8000 1107661v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 19 de julho de 2022.
Senhor Pregoeiro, 
 
 
 Da análise da proposta final da empresa S

VASCONCELOS ROSAS (1106486), após verificadas as
especificações técnicas proposto e o catalogo (1107660)  dos itens 1,
2, 4 e 5, temos que:

 

GRUPO ITEM MATERIAL PROPOSTA LICITANTE ANÁLISE

item
1

CAFÉ TORRADO E
MOÍDO, 1ª linha, tipo
gourmet, embalagem
tipo vácuo ou valvulada,
pacote com 250 g.
Pureza comprovada
através de “Certificado
de Autorização ao uso
do selo de pureza ABIC”,
comprovado no site da
ABIC. A qualidade deve
ser comprovada pelo
Certificado no PQC -
Programa de Qualidade
do Café, da ABIC, em
plena validade , ou
Laudo de avaliação do
café, emitido por
laboratório
especializado, com nota
de Qualidade Global
mínima de 7,3 pontos na
Escala Sensorial do Café
e laudo de análise de
microscopia do café;
Normas técnicas em
conformidade com as
Resoluções RDC
vigentes da ANVISA,
Decretos, Leis e
Instruções Normativas
vigentes. Validade

CAFÉ TORRADO E MOÍDO,
1ª linha, tipo gourmet,
embalagem tipo vácuo ou
valvulada, pacote com 250
g. Pureza comprovada
através de “Certificado de
Autorização ao uso do selo
de pureza ABIC”,
comprovado no site da
ABIC. A qualidade deve ser
comprovada pelo Certificado
no PQC - Programa de
Qualidade do Café, da ABIC,
em plena validade , ou Laudo
de avaliação do café, emitido
por laboratório
especializado, com nota de
Qualidade Global mínima de
7,3 pontos na Escala
Sensorial do Café e laudo de
análise de microscopia do
café; Normas técnicas em
conformidade com as
Resoluções RDC vigentes da
ANVISA, Decretos, Leis e
Instruções Normativas
vigentes. Validade mínima:
11 meses no ato da entrega
(gravado em cada
embalagem de 250g).

Não atende as
exigências do
edital.(não é
gourmet e não
possui
certificados
exigidos no edital)
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 1

 

mínima: 11 meses no
ato da entrega (gravado
em cada embalagem de
250g).

MARCA MARATÁ

item
2

CAFÉ TORRADO EM
GRÃO, tipo Expresso,
pureza comprovada
através de “Certificado
de Autorização ao uso
do selo de pureza ABIC”,
comprovado no site da
ABIC. A comprovação de
qualidade do produto
demonstrada através de
laudos emitidos por
laboratórios
credenciados pelo
Ministério da Saúde e/ou
Agricultura. Embalagem
valvulada ou à vácuo.
Apresentação em
pacotes de 1 Kg.
Validade mínima: 05
meses no ato da entrega

CAFÉ TORRADO EM GRÃO,
tipo Expresso, pureza
comprovada através de
“Certificado de Autorização
ao uso do selo de pureza
ABIC”, comprovado no site
da ABIC. A comprovação de
qualidade do produto
demonstrada através de
laudos emitidos por
laboratórios credenciados
pelo Ministério da Saúde
e/ou Agricultura. Embalagem
valvulada ou à vácuo.
Apresentação em pacotes
de 1 Kg. Validade mínima: 05
meses no ato da entrega.

MARCA ITALLE

Não atende as
exigências do
edital.(não possui
certificados
exigidos no edital)

item
3

CAFÉ DESCAFEINADO
Instantâneo, registro no
Ministério da Saúde e/ou
Agricultura, com
apresentação em
embalagem com 50g.
Validade mínima: 12
meses no ato da entrega

CAFÉ DESCAFEINADO
Instantâneo, registro no
Ministério da Saúde e/ou
Agricultura, com
apresentação em
embalagem com 50g.
Validade mínima: 12 meses
no ato da entrega.

MARCA NESCAFÉ

 OK

 

 

GRUPO ITEM Material PROPOSTA
LICITANTE

ANÁLISE

 

04

ADOÇANTE DIETÉTICO. Conteúdo
líquido mínimo de 100ml; composto
100% por xilitol, sucralose, taumatina

ADOÇANTE
DIETÉTICO
Conteúdo
líquido mínimo
de 100ml;
composto
100% por
xilitol,
sucralose,
taumatina e/ou

Não atende as exigências
do
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02

04 e/ou stévia. Sem parabenos ou outro
aditivo químico. Validade mínima: 2
anos no ato da entrega.

taumatina e/ou
stévia. Sem
parabenos ou
outro aditivo
químico.
Validade
mínima: 2 anos
no ato da
entrega.

MARCA SADIO

edital.(contem parabeno e
sacarina)

05

LEITE EM PÓ DESNATADO, COM
TEOR DE CÁLCIO E VITAMINAS,
destacado no rótulo. Embalagem de
500g, com as seguintes
características: para cada 20g, 0% de
gorduras totais e saturada; valor
calórico máximo de 70Kcal; Validade
mínima de 12 meses contados da data
de entrega. Recipiente contendo
marca do fabricante. Produto com
registro em órgão oficial
governamental.

LEITE EM PÓ
DESNATADO,
COM TEOR DE
CÁLCIO E
VITAMINAS,
destacado no
rótulo.
Embalagem de
500g, com as
seguintes
características:
para cada 20g,
0% de
gorduras totais
e saturada;
valor calórico
máximo de
70Kcal;
Validade
mínima de 12
meses
contados da
data de
entrega.
Recipiente
contendo
marca do
fabricante.
Produto com
registro em
órgão oficial
governamental.

MARCA CCGL

Não atende as exigências
do edital.(ultrapassa o
valor calórico máximo
de 70Kcal exigidos no
edital)

06

AÇÚCAR DEMERARA, tipo peneirado
de 1ª qualidade. Apresentação em
pacote com 1 Kg. Validade mínima: 11
meses no ato da entrega.

AÇÚCAR
DEMERARA,
tipo peneirado
de 1ª
qualidade.
Apresentação
em pacote com
1 Kg. Validade
mínima: 11
meses no ato
da entrega.  OK
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Obs. Os pacotes de 1kg não podem
apresentar qualquer tipo de umidade
ou alteração das propriedades.

Obs. Os
pacotes de 1kg
não podem
apresentar
qualquer tipo
de umidade ou
alteração das
propriedades.

MARCA UNIAO

07

CHÁS DE DIVERSOS SABORES Caixa
com no mínimo 10 saquinhos; peso
líquido mínimo 10g. Validade mínima:
11 (onze) meses no ato da entrega.
Sabores: Erva doce, boldo, hortelã,
cidreira, camomila, maçã com cravo e
canela, silvestre, chá verde com
sabores variados, gengibre com limão,
cítrico. 

Obs. O fornecedor deverá fornecer
um mínimo de 10 (dez) sabores
diferentes, dentre os sabores exigidos
neste ANEXO.

CHÁS DE
DIVERSOS
SABO RES
Caixa com no
mínimo 10
saquinhos;
peso líquido
mínimo 10g.
Validade
mínima: 11
(onze) meses
no ato da
entrega.
Sabores: Erva
doce, boldo,
hortelã,
cidreira,
camomila,
maçã com
cravo e canela,
silvestre, chá
verde com
sabores
variados,
gengibre com
limão, cítrico.
Obs. O
fornecedor
deverá
fornecer um
mínimo de 10
(dez) sabores
diferentes,
dentre os
sabores
exigidos neste
ANEXO.

MARCA
MARATA

 OK

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO PEIXOTO GUSMÃO, Chefe de
Seção Substituto, em 19/07/2022, às 15:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
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al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1107680 e o código CRC 4B619776.
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DPS Gonçalves Ind. e Com. de Alimentos Ltda | CNPJ: 64.106.552/0001-61 
Av. José Furcin, 158 – Jd. Santa Rosa – Bariri – SP - CEP 17.255-150 

Telefones: (14) 3662-8725 – (16) 98115-9815 - www.cafefraterno.com.br 
Email: cafefraterno.adm@gmail.com ou diego.dpsgoncalves@gmail.com 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2022 
PROCESSO Nº: 0004050-96.2022.6.02.8000 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Item Descrição Quant. Und. 
Valor 
Unit. 

Valor 
Total 

01 

CAFÉ TORRADO MOÍDO, 1ª linha, tipo gourmet, embalagem tipo vácuo ou valvulada, pacote com 
250 g. Pureza comprovada através de “Certificado de Autorização ao uso do selo de pureza ABIC”, 
comprovado no site da ABIC. A qualidade deve ser comprovada pelo Certificado no PQC - Programa 
de Qualidade do Café, da ABIC, em plena validade, com nota de Qualidade Global mínima de 7,3 
pontos na Escala Sensorial do Café; Normas técnicas em conformidade com as Resoluções RDC 
vigentes da ANVISA, Decretos, Leis e Instruções Normativas vigentes. Validade mínima: 11 meses no 
ato da entrega (gravado em cada embalagem de 250g). 
MARCA: FRATERNO GOURMET 
Fabricante: DPS Gonçalves Ind. Com. De Alimentos LTDA 

6.000 Pacote 
250grs 

R$ 
11,99 

R$ 
71.940,00 

02 

CAFÉ TORRADO EM GRÃO tipo Expresso, pureza comprovada através de “Certificado de Autorização 
ao uso do selo de pureza ABIC”, comprovado no site da ABIC. A comprovação de qualidade do 
produto demonstrada através de laudos emitidos por laboratórios credenciados pelo Ministério da 
Saúde e/ou Ministério da Agricultura. Embalagem valvulada ou à vácuo. Apresentação em pacotes 
de 1 Kg. Validade mínima: 05 meses no ato da entrega. 
MARCA: FRATERNO GRÃO GOURMET 
Fabricante: DPS Gonçalves Ind. Com. De Alimentos LTDA 

450 Pacote 
01kg 

R$ 
52,49 

R$ 
23.620,50 

03 

CAFÉ DESCAFEINADO instantâneo, registro no Ministério da Saúde e/ou Ministério da Agricultura, 
com apresentação em embalagem com 50g. Validade mínima: 12 meses no ato da entrega. 
MARCA: 3 CORAÇÕES 
Fabricante: TRÊS CORAÇÕES ALIMENTOS S.A 

200 Pacote 
50grs 

R$ 
11,49 

R$ 
2.298,00 

VALOR TOTAL: R$ 97.858,50 (noventa e sete mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) 
- Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação. 
- Prazo de entrega: 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho encaminhada por e–mail; O local de 
entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, 
CEP 57046–000, no horário das 08 às 18 horas, das segundas às quintas-feiras e das 7h30 às 13h30 às sextas–feiras. 
 
RAZÃO SOCIAL: DPS GONÇALVES IND. COM. DE ALIMENTOS LTDA 
CNPJ: 64.106.552/0001-61 Nº INSCRIÇÃO ESTADUAL: 201.057.090.111 
ENDEREÇO: AV. JOSÉ FURCIN, 158, JD. SANTA ROSA, BARIRI-SP, CEP 17.250-000 
TELEFONE: (14) 3662-8725 E-MAIL: cafefraterno.adm@gmail.com 
DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil 001 – Ag. 0198-8 – Conta 101005-0 
 

Bariri (SP), 15 de Julho de 2022 
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1. METODOLOGIA: 
Avaliação Sensorial da bebida, realizada por 5 provadores treinados, fazendo uso de escala não estruturada de 
0 a 10 cm, para avaliação das características sensoriais: fragrância do pó, aroma da bebida, acidez da bebida, 
amargor da bebida, sabor da bebida, sabor residual da bebida, influências dos grãos defeituosos, adstringência 
da bebida, corpo da bebida e qualidade global da bebida, conforme terminologia apresentada no Anexo I. 
A avaliação do café foi realizada individualmente em amostra codificada e comparada com uma amostra de 
referência, previamente determinada, avaliada e conhecida pela sua categoria de qualidade: “Tradicional”, 
“Superior” ou “Gourmet”, de acordo com a legislação em vigor: Resolução SAA – 31, de 22/06/2007, Resolução 
SAA – 30, de 22/06/2007 e Resolução SAA – 19, de 05/04/2010 – da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
do Governo do Estado de São Paulo.     
O resultado da avaliação sensorial da bebida é a média dos valores obtidos na amostra analisada. 
 
A Qualidade Global da amostra do café, está representada por uma nota, variando de 0 (zero) a 10 (dez), 
representando as seguintes Categorias de Qualidade: 
• Cafés Gourmet 7,3 ≤ G ≤ 10,0 
• Cafés Superiores 6,0 ≤ S < 7,3 
• Cafés Tradicionais 4,5 ≥ T < 6,0 
 

       2. PREPARO DA AMOSTRA: 
2.1 Preparo da bebida a ser avaliada: 
Para avaliação da amostra em grão, será utilizada Máquina SAECO, Modelo Encanto, devidamente regulada 
para a amostra recebida e para a referência utilizada.  
Para o Café em Grão a realização da prova de xícara deve utilizar o padrão de moagem de média a fina ou 
segundo a recomendação do torrefador. 
A bebida é colocada em xícaras de porcelana, previamente aquecidas e servida em doses de 50mL. A amostra 
do café em grão é moída e utilizada para avaliação da característica sensorial “fragrância do pó”. 
 
3. RESULTADOS: 
3.1. Análise sensorial 
No Quadro 1 pode-se observar os resultados da análise sensorial quanto às características de fragrância do pó, 
aroma da bebida, acidez, amargor, sabor, sabor residual, influência dos grãos defeituosos, adstringência, corpo,  
com avaliação final da qualidade global do café, enquanto a Figura 1 ilustra o perfil sensorial obtido. 
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Quadro 1. Valor médio e desvio padrão obtidos dos provadores da CERELAB para cada uma das características 
sensoriais.  
 
 

Características Sensoriais Valores Médios Desvio Padrão 

Fragrância do pó 8,4 0,4 

Aroma da bebida 8,4 0,4 

Influência de grãos defeituosos 2,6 0,5 

Acidez da bebida  8,4 0,3 

Amargor da bebida 2,9 0,5 

Corpo da bebida 5,3 0,3 

Adstringência da bebida 2,6 0,3 

Sabor da bebida 8,2 0,6 

Sabor residual da bebida 8,0 0,6 

QUALIDADE GLOBAL DA BEBIDA 7,5 0,2 
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Figura 1. Perfil sensorial para a amostra de café. 
 
 
 
Principais comentários: 
Pelos resultados obtidos na análise sensorial, apresentados no Quadro 1 e na Figura 1, pode-se observar que a 
amostra de café torrado e moído obteve uma nota de QUALIDADE GLOBAL que permitiu classificar o produto 
como um “CAFÉ GOURMET”, caracterizando um café de qualidade “EXCELENTE”.  
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4. LITERATURA: 
 
• Meilgard, M; CIVILLE, G.V. & CARR, B. T. Sensory Evaluation 
Techniques London CRC Press, Inc. 1987. 
 
• STONE, H & SIDEL, JL. Descriptive Analysis. Sensory Evaluation 
Practices. Academic Press, London. 1985. 
 
• Lingle, T. The Coffee Cupper’s Handbook – SCAA. Long Beach, 
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5. REFERENCIAS NORMATIVAS: 
 
• BRASIL. Ministério da Saúde, Agência Nacional da Vigilância Sanitária. Resolução – RDC N°277, de 22 de 
setembro de 2005 - Regulamento Técnico para café, cevada, chá, erva-mate e produtos solúvel. 
 
• GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Secretaria de Agricultura e Abastecimento - SAA. Resolução SAA 
– 19, de 05/04/2010 – Norma de Padrões Mínimos de Qualidade para Café Torrado em Grão e Café Torrado e 
Moído – Característica: Café Tradicional. 

 
• GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Secretaria de Agricultura e Abastecimento - SAA. Resolução SAA 
–30 de 22/06/2007 – Norma de Padrões Mínimos de Qualidade para Café Torrado em Grão e Café Torrado e 
Moído, como base para certificação de produtos agrícolas, pecuários e agroindustriais do Estado de São Paulo, 
instituído pela Lei 10.481 – 29/12/1989. Norma PMQ 002 /07 para Café Torrado em Grão e Torrado e Moído – 
Característica Especial: Café Superior. 
 
• GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO. Secretaria de Agricultura e Abastecimento - SAA. Resolução SAA 
– 31 de 22/06/2007 – Norma de Padrões Mínimos de Qualidade para café torrado em grão e café torrado e moído, 
como base para certificação de produtos agrícolas, pecuários e agroindustriais do Estado de São Paulo instituído 
pela Lei 10.481 – 29/12/1989. Norma PMQ 001 /07 para Café Torrado em Grão e Torrado e Moído – Característica 
Especial: Café Gourmet. 
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6. OBSERVAÇÃO: 
Esta avaliação tem valor apenas para a amostra analisada.  
 
 
 
São Paulo, 25 de março de 2020 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MITIE KAWANO 
CRBM 01319 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de julho de 2022.

Prezados colegas da SEALMOX,

 

Recebi hoje da empresa DPS CONCALVES (segunda colocada do Grupo 1)
sua proposta atualizada dos itens 1, 2 e 3 do PE 53/2022 acompanhada dos anexos
SEI: 1108674; 1108678; 1108687 e 1108694.

 

Do exposto, segue os autos para análise dessa SEALMOX.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA,
Pregoeiro, em 20/07/2022, às 16:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1108701 e o código CRC 5A9F8EF6.

0004050-96.2022.6.02.8000 1108701v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 20 de julho de 2022.
Senhor Pregoeiro, 
 
 
 Da análise da proposta final da empresa DPS

CONCALVES (1108663), após verificadas as especificações técnicas
dos itens 1 a 3, temos que:

 

 

GRUPO ITEM MATERIAL PROPOSTA LICITANTE ANÁLISE

item
1

CAFÉ TORRADO E MOÍDO, 1ª
linha, tipo gourmet,
embalagem tipo vácuo ou
valvulada, pacote com 250 g.
Pureza comprovada através
de “Certificado de
Autorização ao uso do selo
de pureza ABIC”,
comprovado no site da ABIC.
A qualidade deve ser
comprovada pelo Certificado
no PQC - Programa de
Qualidade do Café, da ABIC,
em plena validade , ou Laudo
de avaliação do café, emitido
por laboratório especializado,
com nota de Qualidade Global
mínima de 7,3 pontos na
Escala Sensorial do Café e
laudo de análise de
microscopia do café; Normas
técnicas em conformidade
com as Resoluções RDC
vigentes da ANVISA,
Decretos, Leis e Instruções
Normativas vigentes.

CAFÉ TORRADO MOÍDO, 1ª
linha, tipo gourmet,
embalagem tipo vácuo ou
valvulada, pacote com 250 g.
Pureza comprovada através
de “Certificado de
Autorização ao uso do selo
de pureza ABIC”,
comprovado no site da ABIC.
A qualidade deve ser
comprovada pelo Certificado
no PQC - Programa de
Qualidade do Café, da ABIC,
em plena validade, com nota
de Qualidade Global mínima
de 7,3 pontos na Escala
Sensorial do Café; Normas
técnicas em conformidade
com as Resoluções RDC
vigentes da ANVISA,
Decretos, Leis e Instruções
Normativas vigentes.
Validade mínima: 11 meses
no ato da entrega (gravado
em cada embalagem de

APROVADO
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Normativas vigentes.
Validade mínima: 11 meses
no ato da entrega (gravado
em cada embalagem de
250g).

250g).

MARCA: FRATERNO
GOURMET

item
2

CAFÉ TORRADO EM GRÃO,
tipo Expresso, pureza
comprovada através de
“Certificado de Autorização
ao uso do selo de pureza
ABIC”, comprovado no site
da ABIC. A comprovação de
qualidade do produto
demonstrada através de
laudos emitidos por
laboratórios credenciados
pelo Ministério da Saúde e/ou
Agricultura. Embalagem
valvulada ou à vácuo.
Apresentação em pacotes de
1 Kg. Validade mínima: 05
meses no ato da entrega

CAFÉ TORRADO EM GRÃO
tipo Expresso, pureza
comprovada através de
“Certificado de Autorização
ao uso do selo de pureza
ABIC”, comprovado no site
da ABIC. A comprovação de
qualidade do produto
demonstrada através de
laudos emitidos por
laboratórios credenciados
pelo Ministério da Saúde e/ou
Ministério da Agricultura.
Embalagem valvulada ou à
vácuo. Apresentação em
pacotes de 1 Kg. Validade
mínima: 05 meses no ato da
entrega.

MARCA: FRATERNO GRÃO
GOURMET

APROVADO

item
3

CAFÉ DESCAFEINADO
Instantâneo, registro no
Ministério da Saúde e/ou
Agricultura, com
apresentação em embalagem
com 50g. Validade mínima:
12 meses no ato da entrega

CAFÉ DESCAFEINADO
instantâneo, registro no
Ministério da Saúde e/ou
Ministério da Agricultura,
com apresentação em
embalagem com 50g.
Validade mínima: 12 meses
no ato da entrega.

MARCA: 3 CORAÇÕES

 APROVADO

 

Documento assinado eletronicamente por LEANDRO PEIXOTO GUSMÃO, Chefe de
Seção Substituto, em 20/07/2022, às 16:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1108770 e o código CRC 5C82BD89.

0004050-96.2022.6.02.8000 1108770v1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 64.106.552/0001-61 DUNS®: 903029171
Razão Social: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: DPS ALIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/01/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 16/11/2022
FGTS 06/08/2022
Trabalhista Validade: 16/01/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/08/2022
Receita Municipal Validade: 10/08/2022

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: 21/07/2022 18:18 de
CPF: 008.717.034-59      Nome: SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor
CNPJ: 64.106.552/0001-61 DUNS®: 903029171
Razão Social: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: DPS ALIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 90006 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - CE
Data Aplicação: 30/08/2018
Número do Processo: 3049-38.2018 Número do Contrato: Empenho 2018NE000545
Descrição/Justificativa: atraso de 4 (quatro) dias na entrega do único item (café em pó da marca

Fraterno) da Nota de Emepnho 2018NE000545.

Ocorrência 1:

Tipo Ocorrência: Advertência - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. I
UASG Sancionadora: 90006 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - CE
Data Aplicação: 30/08/2018
Número do Processo: 3049-38.2018 Número do Contrato: Empenho 2018NE000545
Descrição/Justificativa: Aplicação da penalidade de advertência em razão do atraso de 4 dias na entrega

do item empenhado.

Ocorrência 2:

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 925968 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO EST. ESPIRITO SANTO
Data Aplicação: 05/10/2016 Valor da Multa: R$ 15.033,75
Número do Processo: 201501486224 Número do Contrato: Ata de RP Pregão 032/2015
Descrição/Justificativa: Reprovação da análise sensorial do produto, entregue em desacordo com

contratado, atraso na substituição do produto e atraso adicional no prazo de
substituiçao do produto, ref. Ata de Registro de Preços Pregão 032/12015

Ocorrência 3:

Emitido em: 21/07/2022 18:18 de
CPF: 008.717.034-59      Nome: SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA

21
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Relatório de Ocorrências

Tipo Ocorrência: Multa - Lei nº 8666/93, art. 87, inc. II
Motivo: Outros
UASG Sancionadora: 90016 - JUSTICA FEDERAL DE 1A. INSTANCIA - RJ
Data Aplicação: 13/05/2022 Valor da Multa: R$ 2.182,99
Número do Processo: EOF2022/22.05 Número do Contrato: 2022NE000212
Descrição/Justificativa: Penalidade de MULTA MORATÓRIA, sobre o valor da Nota de Empenho nº

2022NE000212 (fls. 24/25), em face do atraso de 14 (quatorze) dias na entrega
do material objeto da nota fiscal eletrônica no. 9308 (fl. 38), conforme nota de
empenho nº 2022NE000212 (fls. 24/25), em conformidade com o item 12 - Das
Penalidades do Edital do Pregão Eletrônico nº 05/2022 c/c item I do Termo de
Referência c/c Item nº 2.4 do Anexo I da Portaria nº JFRJ-PGD-2020/00039 c/c
artigo 87, II, da Lei n.º 8.666/93

Ocorrência 4:

Emitido em: 21/07/2022 18:18 de
CPF: 008.717.034-59      Nome: SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA

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 Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor
CNPJ: 64.106.552/0001-61 DUNS®: 903029171
Razão Social: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: DPS ALIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Emitido em: 21/07/2022 18:18 de
CPF: 008.717.034-59      Nome: SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA

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: 64.106.552/0001-61 DUNS®: 903029171
Razão Social: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: DPS ALIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.

Emitido em: 21/07/2022 18:18 de
CPF: 008.717.034-59      Nome: SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA

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 Sócio / Administrador

Dados do Fornecedor
CNPJ: 64.106.552/0001-61 DUNS®: 903029171
Razão Social: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: DPS ALIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Sócios / Administradores
Dados do Sócio/Administrador 1

CPF: 792.476.878-53 Participação Societária: 33,34%
Nome: ANTONIO JOSE GONCALVES
Número do Documento: 9146474-2 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 16/06/1995 Data de Nascimento: 19/02/1957
Filiação Materna: ZELIA BUDIN GONCALVES DE OLIVEIRA
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 6830130-3 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 16/06/1995

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
MARIA APARECIDA TRENTO GONCALVESNome:

538.471.648-72Estrangeiro:

CEP: 17.250-146
Endereço: AVENIDA MARGARIDA MARIA, 225 - CENTRO
Município / UF: Bariri / São Paulo
Telefone: (14) 91933589
E-mail: anjogoncalves@hotmail.com

Emitido em: 21/07/2022 18:24 de
CPF: 008.717.034-59      Nome: SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA

21
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Relatório de Sócio / Administrador

Dados do Sócio/Administrador 2

CPF: 304.790.078-70 Participação Societária: 33,33%
Nome: DIEGO GONCALVES
Número do Documento: 32589968-X Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 26/02/2018 Data de Nascimento: 22/07/1982
Filiação Materna: MARIA APARECIDA TRENTO GONCALVES
Estado Civil: Casado(a)

Carteira de Identidade: 32211034-8 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 26/02/2018

Dados do Cônjuge/Companheiro(a)
Não CPF:
LELIETE BIZARINome:

324.379.098-00Estrangeiro:

CEP: 14.802-823
Endereço: AVENIDA TRAVESSIA, 180 - Q8 L1 - IMPERADOR
Município / UF: Araraquara / São Paulo
Telefone: (16) 81159815
E-mail: diego.dpsgoncalves@gmail.com

Dados do Sócio/Administrador 3

CPF: 338.621.598-09 Participação Societária: 33,33%
Nome: SAULO GONCALVES
Número do Documento: 34388231 Órgão Expedidor: SSP/SP
Data de Expedição: 14/03/1998 Data de Nascimento: 04/01/1985
Filiação Materna: MARIA APARECIDA TRENTO GONCALVES
Estado Civil: Solteiro(a)

CEP: 17.258-130
Endereço: RUA GUIOMAR ZAMPIERI GOETTLICHER, 112 - PARQUE DOS IPES
Município / UF: Bariri / São Paulo
Telefone: (14) 81558323
E-mail: saugon@hotmail.com

Emitido em: 21/07/2022 18:24 de
CPF: 008.717.034-59      Nome: SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA

22
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21/07/22, 18:34 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_Ciencia_Edital.asp?prgCod=1056897&prpCod=15571788&codUasg=70011&nomUasg=… 1/1

  

 

DECLARAÇÃO
 
Pregão eletrônico 53/2022 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 53/2022 da UASG 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS .
CNPJ: 64.106.552/0001-61 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Bariri, 15 de Julho de 2022.

 

Fechar
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21/07/22, 18:35 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/DeclaracaoME.asp?prpCod=15571788 1/1

  

 

 

DECLARAÇÃO ME/EPP
 
Pregão eletrônico 53/2022 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: 64.106.552/0001-61 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

15 de Julho de 2022.

 

Voltar
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21/07/22, 18:35 Pregão Eletrônico
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Declaração de Inexistência de Fato Superveniente
 
Pregão eletrônico 53/2022 UASG 70011

DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 64.106.552/0001-61, declara sob as penas da
lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Bariri, 15 de Julho de 2022.

 

Fechar
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21/07/22, 18:36 Pregão Eletrônico
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Declaração de Menor
 
Pregão eletrônico 53/2022 UASG 70011

DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 64.106.552/0001-61, declara para
fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16
(dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da
Constituição Federal.

Bariri, 15 de Julho de 2022.

 

Fechar
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21/07/22, 18:36 Pregão Eletrônico

https://www.comprasnet.gov.br/livre/pregao/Declaracao_IndependProp.asp?prgCod=1056897&prpCod=15571788 1/1

  

 

Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Pregão Eletrônico 53/2022 UASG 70011

DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, como representante devidamente constituído de
64.106.552/0001-61 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA doravante denominado DPS
GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico 53/2022 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 53/2022 UASG 70011 foi elaborada de maneira independente pelo
DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 53/2022
UASG 70011, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão Eletrônico 53/2022 UASG 70011,não foi informada,
discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico 53/2022 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 53/2022 UASG 70011, quanto a participar ou não da referida licitação; 

(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 53/2022 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
53/2022 UASG 70011 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 

(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão Eletrônico 53/2022 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. 

Bariri, em 15 de Julho de 2022. 

DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado
 
Pregão eletrônico 53/2022 UASG 70011

DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 64.106.552/0001-61, declara que não
possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e
no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Bariri, 15 de Julho de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Acessibilidade
 
Pregão eletrônico 53/2022 UASG 70011

DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 64.106.552/0001-61, declara que,
conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, esta ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha
empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Bariri, 15 de Julho de 2022.

 

Fechar
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Declaração de Cota de Aprendizagem
 
Pregão eletrônico 53/2022 UASG 70011

DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 64.106.552/0001-61, declara sob as
penas da Lei, que cumpre a cota de aprendizagem nos termos estabelecidos no art. 429 da CLT.

Bariri, 15 de Julho de 2022.

 

Fechar

Declaração todas Compras.Gov Grupo 1 DPS Conçalves (1109849)         SEI 0004050-96.2022.6.02.8000 / pg. 189

javascript:self.print()


 12/07/2022  0058724076 

 P O D E R  J U D I C I Á R I O 
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS 

 CERTIDÃO Nº:   8720137  FOLHA: 1/1 

 A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça. 

 A   Diretoria   de   Serviço   Técnico   de   Informações   Cíveis   do(a)   Comarca   de   São   Paulo   - 
 Capital, no uso de suas atribuições legais,   

 CERTIFICA   E   DÁ   FÉ   que,   pesquisando   os   registros    de   distribuições   de     PEDIDOS   DE 
 FALÊNCIA,   CONCORDATAS,   RECUPERAÇÕES   JUDICIAIS   E   EXTRAJUDICIAIS  ,   anteriores   a 
 10/07/2022,  verificou   NADA CONSTAR   como réu/requerido/interessado em nome de: **************** 

 DPS   GONÇALVES   IND   COM   DE   ALIMENTOS   LTDA  ,   CNPJ:   64.106.552/0001-61,   conforme 
 indicação constante do pedido de certidão.*************************************************************** 

 Esta   certidão   não   aponta   ordinariamente   os   processos   em   que   a   pessoa   cujo   nome   foi 
 pesquisado   figura   como   autor   (a).   São   apontados   os   feitos   com   situação   em   tramitação   já 
 cadastrados   no   sistema   informatizado   referentes   a   todas   as   Comarcas/Foros   Regionais   e   Distritais 
 do Estado de São Paulo. 

 A   data   de   informatização   de   cada   Comarca/Foro   pode   ser   verificada   no   Comunicado 
 SPI nº 22/2019. 

 Esta   certidão   considera   os   feitos   distribuídos   na   1ª   Instância,   mesmo   que   estejam   em 
 Grau de Recurso. 

 Não   existe   conexão   com   qualquer   outra   base   de   dados   de   instituição   pública   ou   com   a 
 Receita   Federal   que   verifique   a   identidade   do   NOME/RAZÃO   SOCIAL   com   o   CPF/CNPJ.   A 
 conferência   dos   dados   pessoais   fornecidos   pelo   pesquisado   é   de   responsabilidade   exclusiva   do 
 destinatário da certidão. 

 A   certidão   em   nome   de   pessoa   jurídica   considera   os   processos   referentes   à   matriz   e 
 às   filiais   e   poderá   apontar   feitos   de   homônimos   não   qualificados   com   tipos   empresariais   diferentes 
 do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA). 

 Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital. 

 Esta certidão é sem custas. 

 São Paulo, 12 de julho de 2022. 

                0058724076 
 PEDIDO N°:  
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CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES

NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

 

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

 

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO

SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO. 

EMPRESA

NIRE 

35209547242

REGISTRO DATA DA CONSTITUIÇÃO 

20/08/1990

INÍCIO DAS ATIVIDADES 

20/08/1990

PRAZO DE DURAÇÃO 

NOME COMERCIAL 

DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

TIPO JURÍDICO 

SOCIEDADE LIMITADA

(E.P.P.)

C.N.P.J. 

64.106.552/0001-61

ENDEREÇO 

AVENIDA JOSE FURCIN

NÚMERO 

158

COMPLEMENTO 

BAIRRO 

JARDIM SANTA ROSA

MUNICÍPIO 

BARIRI

UF 

SP

CEP 

17255-150

MOEDA 

R$      

VALOR CAPITAL 

150.000,00

OBJETO SOCIAL

TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ

FABRICAÇÃO DE ESPECIARIAS, MOLHOS, TEMPEROS E CONDIMENTOS

OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME 

ANTONIO JOSE GONCALVES

ENDEREÇO 

AVENIDA MARGARIDA MARIA

NÚMERO 

225

COMPLEMENTO 

BAIRRO 

VILA SANTA TEREZINH

MUNICÍPIO 

BARIRI

UF 

SP

CEP 

17250-146

RG 

91464742

CPF 

792.476.878-53

CARGO 

SÓCIO E ADMINISTRADOR

QUANTIDADE COTAS 

50.000,00

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME 

DIEGO GONCALVES

ENDEREÇO 

AVENIDA TRAVESSIA

NÚMERO 

180

COMPLEMENTO 

BAIRRO 

CONDOMINIO PORTAL D

MUNICÍPIO 

ARARAQUARA

UF 

SP

CEP 

14802-823

RG 

32589968X

CPF 

304.790.078-70

CARGO 

SÓCIO E ADMINISTRADOR

QUANTIDADE COTAS 

50.000,00

SÓCIO E ADMINISTRADOR

NOME 

SAULO GONCALVES

ENDEREÇO NÚMERO COMPLEMENTO 
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
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RUA GUIOMAR ZAMPIERI GOETTLICHER 112

BAIRRO 

PARQUE DOS IPES

MUNICÍPIO 

BARIRI

UF 

SP

CEP 

17258-130

RG 

343882310

CPF 

338.621.598-09

CARGO 

SÓCIO E ADMINISTRADOR

QUANTIDADE COTAS 

50.000,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA 

28/03/2022

NÚMERO 

115.007/22-2

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE ANTONIO JOSE GONCALVES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF:

792.476.878-53, RG/RNE: 9.146.474-2 - SP, RESIDENTE À AVENIDA MARGARIDA MARIA, 225, VILA SANTA TEREZINH, BARIRI - SP,

CEP 17250-146, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA

SOCIEDADE DE $ 50.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE DIEGO GONCALVES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 304.790.078-70,

RG/RNE: 32.589.968-X - SP, RESIDENTE À AVENIDA TRAVESSIA, 180, CONDOMINIO PORTAL D, ARARAQUARA - SP, CEP 14802-

823, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA

SOCIEDADE DE $ 50.000,00.

REDISTRIBUICAO DO CAPITAL DE SAULO GONCALVES, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 338.621.598-09,

RG/RNE: 34.388.231-0 - SP, RESIDENTE À RUA GUIOMAR ZAMPIERI GOETTLICHER, 112, PARQUE DOS IPES, BARIRI - SP, CEP

17258-130, NA SITUAÇÃO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA, COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA

SOCIEDADE DE $ 50.000,00.

ENDEREÇO DA SEDE ALTERADO PARA AVENIDA JOSE FURCIN, 158, JARDIM SANTA ROSA, BARIRI - SP, CEP 17255-150. ,

DATADA DE: 17/03/2022.

ENCERRAMENTO DA FILIAL NIRE 35904783111, CNPJ 64.106.552/0002-42, SITUADA À AVENIDA JOSE FURCIN, 148, JARDIM

SANTA ROSA, BARIRI - SP, CEP 17250-000., DATADA DE: 17/03/2022.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35209547242

DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 12/07/2022

Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta

Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal

www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 174953454, terça-feira, 12 de julho de 2022 às 08:51:46.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Certificado de Registro Cadastral - CRC
(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa  nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 64.106.552/0001-61
Razão Social: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Atividade Econômica Principal:

1081-3/02 - TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ

Endereço:
AVENIDA JOSE FURCIN, 158 - JARDIM SANTA ROSA - Bariri / São Paulo

Emitido em: 21/07/2022 18:42 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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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: 21/07/2022 18:49:34 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS 
LTDA 
CNPJ: 64.106.552/0001-61 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
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https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep


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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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/07/2022 às 18:59) 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 64.106.552/0001-61.

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 

62D9.CC46.D764.7774 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 21/07/2022 as 18:59:34 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 
 

CERTIDÃO NEGATIVA DE 
 

CONTAS JULGADAS IRREGULARES 
 
 
Nome completo: ANTONIO JOSE GONCALVES 
CPF/CNPJ: 792.476.878-53 
 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do 
interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, 
considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas 
irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do 
(a) requerente acima identificado(a). 

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se 
manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a 
data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos 
em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por 
decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão 
judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado. 

 

Certidão emitida às 19:01:08 do dia 21/07/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção "Verificar certidão emitida". 
 
Código de controle da certidão: 7X3E210722190108 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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http://contasirregulares.tcu.gov.br/ordsext/f?p=CONTASIRREGULARES:5:::NO:RP,2:P5_COD_CONTROLE:7X3E210722190108


Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/07/2022 às 19:02) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 792.476.878-53.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

62D9.CCFD.1F91.8957 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 21/07/2022 as 19:02:37 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 
 

CERTIDÃO NEGATIVA DE 
 

CONTAS JULGADAS IRREGULARES 
 
 
Nome completo: DIEGO GONCALVES 
CPF/CNPJ: 304.790.078-70 
 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do 
interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, 
considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas 
irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do 
(a) requerente acima identificado(a). 

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se 
manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a 
data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos 
em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por 
decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão 
judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado. 

 

Certidão emitida às 19:06:26 do dia 21/07/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção "Verificar certidão emitida". 
 
Código de controle da certidão: DWCD210722190626 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/07/2022 às 19:07) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 304.790.078-70.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

62D9.CE35.B906.8269 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 21/07/2022 as 19:07:49 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO 
 
 

CERTIDÃO NEGATIVA DE 
 

CONTAS JULGADAS IRREGULARES 
 
 
Nome completo: SAULO GONCALVES 
CPF/CNPJ: 338.621.598-09 
 
 
 

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA, para os devidos fins e a pedido do 
interessado, que, na presente data, em consulta aos sistemas informatizados do TCU, 
considerados os julgados do Tribunal e o cadastro de responsáveis por contas julgadas 
irregulares, NÃO CONSTA nenhuma CONTA JULGADA IRREGULAR em nome do 
(a) requerente acima identificado(a). 

A consulta para emissão desta certidão considerou os processos nos quais o Tribunal se 
manifestou em decisão definitiva do Tribunal pelo julgamento de contas irregulares desde a 
data do respectivo acórdão condenatório. Foram excluídos os lançamentos relativos a processos 
em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação deste Tribunal, os arquivados por 
decisão terminativa e aqueles cujas condenações foram tornadas insubsistentes por decisão 
judicial ou por decisão definitiva em recurso neste Tribunal, transitadas em julgado. 

 

Certidão emitida às 19:08:41 do dia 21/07/2022, com validade de trinta dias a contar da 
emissão. 
 
A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio 
http://contasirregulares.tcu.gov.br, na opção "Verificar certidão emitida". 
 
Código de controle da certidão: 5WAO210722190841 
 
Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (21/07/2022 às 19:10) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CPF nº 338.621.598-09.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

62D9.CEBE.09F0.5406 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 21/07/2022 as 19:10:06 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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Consulta Pública ao Cadastro ICMS Cadastro de Contribuintes de ICMS -
Cadesp

 

Código de controle da consulta: f2366633-fbc9-40db-b7f4-12a7454d70d5

 

Estabelecimento
 

IE: 201.057.090.111

CNPJ: 64.106.552/0001-61

Nome Empresarial: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Nome Fantasia: DPS ALIMENTOS

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

 

Endereço
 

Logradouro: AVENIDA JOSE FURCIN

Nº: 158 Complemento:

CEP: 17.255-150 Bairro: JARDIM SANTA ROSA

Município: BARIRI UF: SP

 

Informações Complementares
 

Situação Cadastral: Ativo Data da Situação Cadastral: 28/10/2000

Ocorrência Fiscal: Ativa Posto Fiscal: PF-10 - JAÚ

Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO

Atividades Econômicas: Torrefação e moagem de café

 

Informações NF-e
 

Data de Credenciamento como emissor de NF-
e: 08/09/2009

Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total

Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/09/2009

 

 

 

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes
cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são
oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles
ajustadas.

 

Versão: 4.13.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
64.106.552/0001-61
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
23/08/1990 

 
NOME EMPRESARIAL 
DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
DPS ALIMENTOS 

PORTE 
EPP 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
10.81-3-02 - Torrefação e moagem de café 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
Não informada 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
AV JOSE FURCIN 

NÚMERO 
158 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
17.255-150 

BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM SANTA ROSA 

MUNICÍPIO 
BARIRI 

UF 
SP 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
ANJOGONCALVES@HOTMAIL.COM 

TELEFONE 
(14) 3662-8725 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
08/01/2005 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 
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******** 
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******** 
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DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENT Adimplente64106552
Total de Registros
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Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor
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Pregão Eletrônico

70011 .532022 .49555 .4825 .539761717

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Ata de Realização do Pregão Eletrônico 
Nº 00053/2022 (SRP)

 
Às 09:00 horas do dia 15 de julho de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de
Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA TRE 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
0004050-96.2022, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00053/2022. Modo de disputa: Aberto/Fechado.
Objeto: Registro de Preços de gêneros alimentícios.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições
contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes
relativamente aos lances ofertados.

Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Café
Descrição Complementar: Intensidade: Média, Empacotamento: Almofada, Tipo: Tradicional, Apresentação: Torrado
Moído,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 6.000 Unidade de fornecimento: Pacote 250,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 13,0400 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 11,9900 e a
quantidade de 6.000 Pacote 250,00 G .

Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café Apresentação: Torrado Em Grão , Intensidade: Média , Tipo: Tradicional , Característica
Adicional: Grãos Café Arábica
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 450 Unidade de fornecimento: Pacote 1,00 KG
Valor Máximo Aceitável: R$ 65,6100 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 52,4900 e a
quantidade de 450 Pacote 1,00 KG .

Item: 3 - Grupo 1
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café Característica Adicional: Descafeinado , Intensidade: Média , Tipo: Tradicional ,
Apresentação: Solúvel Granulado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Sachê 50,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 11,6200 Situação: Aceito e Habilitado
Intervalo mínimo entre lances: -

Aceito para: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 11,4900 e a
quantidade de 200 Sachê 50,00 G .

Item: 4 - Grupo 2
Descrição: Adoçante
Descrição Complementar: Adoçante Aspecto Físico: Líquido , Ingredientes: Sucralose, Acesulfame De Potássio, Benzoato
De Sód , Tipo: Dietético , Características Adicionais: Acidulante Ácido Cítrico,Citrato De Sódio
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: Frasco 100,00 ML
Valor Máximo Aceitável: R$ 9,7000 Situação: Cancelado no julgamento
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 5 - Grupo 2
Descrição: Leite em pó
Descrição Complementar: Leite Em Pó Origem: De Vaca , Teor Gordura: Desnatado , Solubilidade: Instantâneo
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Grama
Valor Máximo Aceitável: R$ 28,2100 Situação: Cancelado no julgamento
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 6 - Grupo 2
Descrição: Açúcar
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Descrição Complementar: Açúcar Tipo: Demerara , Coloração: Amarelada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2.000 Unidade de fornecimento: Embalagem 1,00 KG
Valor Máximo Aceitável: R$ 7,2400 Situação: Cancelado no julgamento
Intervalo mínimo entre lances: -

Item: 7 - Grupo 2
Descrição: Chá Alimentação
Descrição Complementar: Chá Alimentação Tipo: Camomila , Apresentação: Saquinho Com 1 Grama
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Quantidade: 2.000 Unidade de fornecimento: Caixa 10,00 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 5,3600 Situação: Cancelado no julgamento
Intervalo mínimo entre lances: -

Relação de Grupos
Grupo 1

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 110.088,5000 Situação: Aceito e Habilitado
Aceito para: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, pelo melhor lance de R$ 97.858,5000 .

Itens do grupo:

 1 - Café

 2 - Café

 3 - Café

Grupo 2

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 32.341,5000 Situação: Cancelado no julgamento
Itens do grupo:

 4 - Adoçante

 5 - Leite em pó

 6 - Açúcar

 7 - Chá Alimentação

Histórico
Item: 1 - Grupo 1 - Café

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
64.106.552/0001-61 DPS

GONCALVES
INDUSTRIA E
COMERCIO DE
ALIMENTOS
LTDA

Sim Sim 6.000 R$ 13,0000 R$ 78.000,0000 15/07/2022
08:01:59

Marca: FRATERNO 
Fabricante: CAFE FRATERNO 
Modelo / Versão: FRATERNO GOURMET A VACUO - PQC ABIC 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ TORRADO MOÍDO, 1ª linha, tipo gourmet, embalagem tipo
vácuo ou valvulada, pacote com 250 g. Pureza comprovada através de “Certificado de Autorização ao uso do
selo de pureza ABIC”, comprovado no site da ABIC. A qualidade deve ser comprovada pelo Certificado no PQC -
Programa de Qualidade do Café, da ABIC, em plena validade, com nota de Qualidade Global mínima de 7,3
pontos na Escala Sensorial do Café; Normas técnicas em conformidade com as Resoluções RDC vigentes da
ANVISA, Decretos, Leis e Instruções Normativas vigentes. Validade mínima: 11 meses no ato da entrega
(gravado em cada embalagem de 250g). 
Porte da empresa: ME/EPP

19.197.721/0001-61 LIVRARIA E
PAPELARIA
PRATICA LTDA

Sim Sim 6.000 R$ 13,0400 R$ 78.240,0000 14/07/2022
19:47:53

Marca: MARATA 
Fabricante: MARATA 
Modelo / Versão: MARATA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Intensidade: Média, Empacotamento: Almofada, Tipo: Tradicional,
Apresentação: Torrado Moído, 
Porte da empresa: ME/EPP

09.021.664/0001-01 GAROA
COMERCIO DE
ALIMENTOS
LTDA

Sim Sim 6.000 R$ 13,0400 R$ 78.240,0000 15/07/2022
00:24:45

Marca: 3 CORAÇÕES 
Fabricante: 3 CORAÇÕES 
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Modelo / Versão: PACOTE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Intensidade: Média, Empacotamento: Almofada, Tipo: Tradicional,
Apresentação: Torrado Moído, 
Porte da empresa: ME/EPP

28.779.013/0001-20 M S ZOPELARI
DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS
EIRELI

Sim Sim 6.000 R$ 17,8300 R$ 106.980,0000 15/07/2022
08:29:07

Marca: MINEIRO 
Fabricante: MEINEIRO 
Modelo / Versão: G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CAFÉ TORRADO E MOÍDO, 1ª linha, tipo gourmet, embalagem
tipo vácuo ou valvulada, pacote com 250 g. Pureza comprovada através de “Certificado de Autorização ao uso
do selo de pureza ABIC”, comprovado no site da ABIC. A qualidade deve ser comprovada pelo Certificado no
PQC Programa de Qualidade do Café, da ABIC, em plena validade , ou Laudo de avaliação do café, emitido por
laboratório especializado, com nota de Qualidade Global mínima de 7,3 pontos na Escala Sensorial do Café e
laudo de análise de microscopia do café; Normas técnicas em conformidade com as Resoluções RDC vigentes da
AN VISA, Decretos, Leis e Instruções Normativas vigentes. Validade mínima: 11 meses no ato da entrega
(gravado em cada embalagem de 250g)." 
Porte da empresa: ME/EPP

40.457.662/0001-00 S
VASCONCELOS
ROSAS

Sim Sim 6.000 R$ 100,0000 R$ 600.000,0000 15/07/2022
08:14:30

Marca: MARATA 
Fabricante: MARATA 
Modelo / Versão: MARATA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA,
TIPO TRADICIONAL, EMPACOTAMENTO ALMOFADA 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 100,0000 40.457.662/0001-00 15/07/2022 09:00:00:843
R$ 17,8300 28.779.013/0001-20 15/07/2022 09:00:00:843
R$ 13,0400 19.197.721/0001-61 15/07/2022 09:00:00:843
R$ 13,0400 09.021.664/0001-01 15/07/2022 09:00:00:843
R$ 13,0000 64.106.552/0001-61 15/07/2022 09:00:00:843
R$ 12,9900 40.457.662/0001-00 15/07/2022 09:24:17:197
R$ 16,0000 28.779.013/0001-20 15/07/2022 09:30:33:010
R$ 12,0000 19.197.721/0001-61 15/07/2022 09:32:24:400
R$ 13,0300 28.779.013/0001-20 15/07/2022 09:33:45:967
R$ 11,9900 40.457.662/0001-00 15/07/2022 09:36:57:710
R$ 11,8000 19.197.721/0001-61 15/07/2022 09:37:10:130
R$ 11,7000 19.197.721/0001-61 15/07/2022 09:39:57:107
R$ 12,9800 28.779.013/0001-20 15/07/2022 09:40:43:600
R$ 11,9900 64.106.552/0001-61 15/07/2022 09:41:21:873
R$ 9,1000 40.457.662/0001-00 15/07/2022 09:42:39:067

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

20/07/2022
14:04:18

Recusa da proposta. Fornecedor: S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00, pelo
melhor lance de R$ 9,1000. Motivo: Conforme parecer da unidade requisitante que recusou os itens 1
(café não é gourmet e não foram apresentados os certificados) e 2 (não foi apresentado o certificado)
tendo em vista ao não atendimento de algumas das especificações do ANEXO I-A do Edital 53/2022.

Aceite de
proposta

20/07/2022
17:14:42

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA, CNPJ/CPF: 64.106.552/0001-61, pelo melhor lance de R$ 11,9900.

Habilitação
de
fornecedor

22/07/2022
08:03:55

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 64.106.552/0001-61

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 2 - Grupo 1 - Café

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
64.106.552/0001-61 DPS GONCALVES

INDUSTRIA E
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

Sim Sim 450 R$ 65,6000 R$ 29.520,0000 15/07/2022
08:01:59

Marca: FRATERNO 
Fabricante: CAFE FRATERNO 
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Modelo / Versão: FRATERNO GRÃO GOURMET - PQC ABIC 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ TORRADO EM GRÃO tipo Expresso, pureza comprovada
através de “Certificado de Autorização ao uso do selo de pureza ABIC”, comprovado no site da ABIC. A
comprovação de qualidade do produto demonstrada através de laudos emitidos por laboratórios credenciados
pelo Ministério da Saúde e/ou Ministério da Agricultura. Embalagem valvulada ou à vácuo. Apresentação em
pacotes de 1 Kg. Validade mínima: 05 meses no ato da entrega. 
Porte da empresa: ME/EPP

09.021.664/0001-01 GAROA
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

Sim Sim 450 R$ 65,6100 R$ 29.524,5000 15/07/2022
00:24:45

Marca: 3 CORAÇÕES 
Fabricante: 3 CORAÇÕES 
Modelo / Versão: PACOTE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Café Apresentação: Torrado Em Grão , Intensidade: Média , Tipo:
Tradicional , Característica Adicional: Grãos Café Arábica 
Porte da empresa: ME/EPP

28.779.013/0001-20 M S ZOPELARI
DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS
EIRELI

Sim Sim 450 R$ 65,6100 R$ 29.524,5000 15/07/2022
08:29:07

Marca: OURO VERDE 
Fabricante: OURO VERDE 
Modelo / Versão: KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CAFÉ TORRADO EM GRÃO , tipo Expresso, pureza comprovada
através de “Certificado de Au torização ao uso do selo de pureza ABIC”, comprovado no site da ABIC. A
comprovação de qualidade do produto demonstrada através de laudos emitidos por laboratórios credenciados
pelo Ministério da Saúde e/ou Agricultura. Embalagem valvulada ou à vácuo. Apre sentação em pacotes de 1
Kg. Validade mínima: 05 meses no ato da entrega." 
Porte da empresa: ME/EPP

19.197.721/0001-61 LIVRARIA E
PAPELARIA
PRATICA LTDA

Sim Sim 450 R$ 70,0000 R$ 31.500,0000 14/07/2022
19:47:53

Marca: CAFE ITALLE 
Fabricante: CAFE ITALLE 
Modelo / Versão: CAFE ITALLE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Café Apresentação: Torrado Em Grão , Intensidade: Média , Tipo:
Tradicional , Característica Adicional: Grãos Café Arábica 
Porte da empresa: ME/EPP

40.457.662/0001-00 S VASCONCELOS
ROSAS

Sim Sim 450 R$ 100,0000 R$ 45.000,0000 15/07/2022
08:14:30

Marca: ITALLE 
Fabricante: ITALLE 
Modelo / Versão: ITALLE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE
MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 100,0000 40.457.662/0001-00 15/07/2022 09:00:00:843
R$ 70,0000 19.197.721/0001-61 15/07/2022 09:00:00:843
R$ 65,6100 09.021.664/0001-01 15/07/2022 09:00:00:843
R$ 65,6100 28.779.013/0001-20 15/07/2022 09:00:00:843
R$ 65,6000 64.106.552/0001-61 15/07/2022 09:00:00:843
R$ 65,5900 09.021.664/0001-01 15/07/2022 09:22:06:593
R$ 65,5800 40.457.662/0001-00 15/07/2022 09:24:34:210
R$ 65,5700 28.779.013/0001-20 15/07/2022 09:29:00:240
R$ 65,0000 19.197.721/0001-61 15/07/2022 09:36:50:280
R$ 64,9900 40.457.662/0001-00 15/07/2022 09:37:16:790
R$ 64,9800 28.779.013/0001-20 15/07/2022 09:37:35:183
R$ 64,9500 19.197.721/0001-61 15/07/2022 09:40:06:503
R$ 61,0000 09.021.664/0001-01 15/07/2022 09:40:59:607
R$ 52,4900 64.106.552/0001-61 15/07/2022 09:41:31:507
R$ 52,0000 28.779.013/0001-20 15/07/2022 09:41:54:700
R$ 64,5000 40.457.662/0001-00 15/07/2022 09:44:19:107

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

20/07/2022
14:04:18

Recusa da proposta. Fornecedor: S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00, pelo
melhor lance de R$ 64,5000. Motivo: Conforme parecer da unidade requisitante que recusou os itens
1 (café não é gourmet e não foram apresentados os certificados) e 2 (não foi apresentado o
certificado) tendo em vista ao não atendimento de algumas das especificações do ANEXO I-A do
Edital 53/2022.

Aceite de
proposta

20/07/2022
17:14:42

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA, CNPJ/CPF: 64.106.552/0001-61, pelo melhor lance de R$ 52,4900.
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Habilitação
de
fornecedor

22/07/2022
08:03:55

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 64.106.552/0001-61

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 3 - Grupo 1 - Café

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Unit. Valor Global Data/Hora

Registro
64.106.552/0001-61 DPS GONCALVES

INDUSTRIA E
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

Sim Sim 200 R$ 11,6000 R$ 2.320,0000 15/07/2022
08:01:59

Marca: 3 CORAÇÕES 
Fabricante: 3 CORAÇÕES 
Modelo / Versão: DESCAFEINADO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ DESCAFEINADO instantâneo, registro no Ministério da
Saúde e/ou Ministério da Agricultura, com apresentação em embalagem com 50g. Validade mínima: 12 meses
no ato da entrega. 
Porte da empresa: ME/EPP

19.197.721/0001-61 LIVRARIA E
PAPELARIA
PRATICA LTDA

Sim Sim 200 R$ 11,6200 R$ 2.324,0000 14/07/2022
19:47:53

Marca: NESCAFE 
Fabricante: NESCAFE 
Modelo / Versão: NESCAFE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Café Característica Adicional: Descafeinado , Intensidade: Média ,
Tipo: Tradicional , Apresentação: Solúvel Granulado 
Porte da empresa: ME/EPP

28.779.013/0001-20 M S ZOPELARI
DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS
EIRELI

Sim Sim 200 R$ 11,6200 R$ 2.324,0000 15/07/2022
08:29:07

Marca: OURO VERDE 
Fabricante: OURO VERDE 
Modelo / Versão: G 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CAFÉ DESCAFEINADO I nstantâneo, registro no Ministério da
Saúde e/ou Agricultura, com apresentação em embalagem com 50g. Validade mínima: 12 meses no ato da
entrega." 
Porte da empresa: ME/EPP

09.021.664/0001-01 GAROA
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

Sim Sim 200 R$ 14,6200 R$ 2.924,0000 15/07/2022
00:24:45

Marca: 3 CORAÇÕES 
Fabricante: 3 CORAÇÕES 
Modelo / Versão: PACOTE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Café Característica Adicional: Descafeinado , Intensidade: Média ,
Tipo: Tradicional , Apresentação: Solúvel Granulado 
Porte da empresa: ME/EPP

40.457.662/0001-00 S VASCONCELOS
ROSAS

Sim Sim 200 R$ 100,0000 R$ 20.000,0000 15/07/2022
08:14:30

Marca: CAFÉ 
Fabricante: NESCAFE 
Modelo / Versão: CAFÉ 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAFÉ, APRESENTAÇÃO SOLÚVEL GRANULADO, INTENSIDADE
MÉDIA, TIPO TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL DESCAFEINADO 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 100,0000 40.457.662/0001-00 15/07/2022 09:00:00:843
R$ 14,6200 09.021.664/0001-01 15/07/2022 09:00:00:843
R$ 11,6200 28.779.013/0001-20 15/07/2022 09:00:00:843
R$ 11,6200 19.197.721/0001-61 15/07/2022 09:00:00:843
R$ 11,6000 64.106.552/0001-61 15/07/2022 09:00:00:843
R$ 13,1600 09.021.664/0001-01 15/07/2022 09:23:22:367
R$ 11,6900 09.021.664/0001-01 15/07/2022 09:24:25:220
R$ 11,5900 40.457.662/0001-00 15/07/2022 09:24:40:250
R$ 11,5800 28.779.013/0001-20 15/07/2022 09:29:42:143
R$ 11,5700 40.457.662/0001-00 15/07/2022 09:37:03:610
R$ 11,5600 28.779.013/0001-20 15/07/2022 09:37:29:110
R$ 11,5000 19.197.721/0001-61 15/07/2022 09:38:04:910
R$ 11,3000 19.197.721/0001-61 15/07/2022 09:40:13:637
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R$ 11,4900 64.106.552/0001-61 15/07/2022 09:41:37:117
R$ 11,4000 09.021.664/0001-01 15/07/2022 09:42:00:603
R$ 9,9900 28.779.013/0001-20 15/07/2022 09:42:57:517
R$ 9,7700 40.457.662/0001-00 15/07/2022 09:43:18:160

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

20/07/2022
14:04:18

Recusa da proposta. Fornecedor: S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00, pelo
melhor lance de R$ 9,7700. Motivo: Conforme parecer da unidade requisitante que recusou os itens 1
(café não é gourmet e não foram apresentados os certificados) e 2 (não foi apresentado o certificado)
tendo em vista ao não atendimento de algumas das especificações do ANEXO I-A do Edital 53/2022.

Aceite de
proposta

20/07/2022
17:14:42

Aceite individual da proposta. Fornecedor: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA, CNPJ/CPF: 64.106.552/0001-61, pelo melhor lance de R$ 11,4900.

Habilitação
de
fornecedor

22/07/2022
08:03:55

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 64.106.552/0001-61

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 1.

 
Item: 4 - Grupo 2 - Adoçante

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
19.197.721/0001-61 LIVRARIA E

PAPELARIA
PRATICA LTDA

Sim Sim 300 R$ 9,7000 R$ 2.910,0000 14/07/2022
19:47:53

Marca: MARATA 
Fabricante: MARATA 
Modelo / Versão: MARATA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: doçante Aspecto Físico: Líquido , Ingredientes: Sucralose,
Acesulfame De Potássio, Benzoato De Sód , Tipo: Dietético , Características Adicionais: Acidulante Ácido
Cítrico,Citrato De Sódio 
Porte da empresa: ME/EPP

09.021.664/0001-01 GAROA
COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

Sim Sim 300 R$ 9,7000 R$ 2.910,0000 15/07/2022
00:24:45

Marca: ZERO CAL 
Fabricante: ZERO CAL 
Modelo / Versão: FRASCO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Adoçante Aspecto Físico: Líquido , Ingredientes: Sucralose,
Acesulfame De Potássio, Benzoato De Sód , Tipo: Dietético , Características Adicionais: Acidulante Ácido
Cítrico,Citrato De Sódio 
Porte da empresa: ME/EPP

28.779.013/0001-20 M S ZOPELARI
DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS
EIRELI

Sim Sim 300 R$ 12,5400 R$ 3.762,0000 15/07/2022
08:29:07

Marca: ZERO CAL 
Fabricante: ZERO CAL 
Modelo / Versão: FRASCO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "ADOÇANTE DIETÉTICO Conteúdo líquido mínimo de 100ml;
composto 100% por xilitol, sucralose, taumatina e/ou stévia. Sem parabenos ou outro aditivo químico. Validade
mínima: 2 anos no ato da entre ga." 
Porte da empresa: ME/EPP

40.457.662/0001-00 S VASCONCELOS
ROSAS

Sim Sim 300 R$ 100,0000 R$ 30.000,0000 15/07/2022
08:14:38

Marca: SADIO 
Fabricante: SADIO 
Modelo / Versão: SADIO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES
SUCRALOSE, ACESULFAME DE POTáSSIO, BENZOATO DE SÓ D, TIPO DIETÉTICO, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS ACIDULANTE áCIDO CíTRICO,CITRATO DE SÓDIO 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 100,0000 40.457.662/0001-00 15/07/2022 09:00:00:843
R$ 12,5400 28.779.013/0001-20 15/07/2022 09:00:00:843
R$ 9,7000 19.197.721/0001-61 15/07/2022 09:00:00:843
R$ 9,7000 09.021.664/0001-01 15/07/2022 09:00:00:843
R$ 9,6900 40.457.662/0001-00 15/07/2022 09:24:52:403
R$ 9,6800 09.021.664/0001-01 15/07/2022 09:26:08:320
R$ 9,6700 28.779.013/0001-20 15/07/2022 09:31:11:897
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R$ 9,0000 19.197.721/0001-61 15/07/2022 09:32:54:173
R$ 8,9900 09.021.664/0001-01 15/07/2022 09:35:51:993
R$ 9,6000 28.779.013/0001-20 15/07/2022 09:38:15:967
R$ 6,0000 40.457.662/0001-00 15/07/2022 09:38:32:393

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

20/07/2022
14:07:59

Recusa da proposta. Fornecedor: S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00, pelo
melhor lance de R$ 6,0000. Motivo: Conforme parecer da unidade requisitante que recusou os itens 4
(contém parabeno e sacarina) e 5 (ultrapassa o valor calórico máximo de 70Kcal) tendo em vista ao
não atendimento de algumas das especificações do ANEXO I-A do Edital 53/2022.

Recusa de
proposta

21/07/2022
15:09:55

Recusa da proposta. Fornecedor: GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
09.021.664/0001-01, pelo melhor lance de R$ 8,9900. Motivo: Devido a permacência em silêncio da
empresa GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA após algumas horas e várias tentativas de contato;
o Pregoeiro informa que a proposta da mesma referente ao Grupo 2 está desclassificada devido a não
observância dos itens 6.5 e 8.24.2 do edital.

Recusa de
proposta

21/07/2022
17:48:01

Recusa da proposta. Fornecedor: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
28.779.013/0001-20, pelo melhor lance de R$ 9,6000. Motivo: A empresa M S ZOPELARI
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI permaneceu em silêncio após algumas horas mesmo com
vários contatos pelo chat. Assim a sua proposta referente ao Grupo 2 deste Pregão Eletrônico
53/2022 do TRE/AL foi desclassificada devido a não observância dos itens 6.5 e 8.24.2 do edital.

Cancelado
no
julgamento

21/07/2022
17:53:01

Item cancelado no julgamento. Motivo: As três empresas primeiras colocadas foram convocadas para
a etapa fechada e estavam com propostas abaixo do valor máximo estimado, porém todas tiveram
suas propostas desclassificadas. Já a quarta empresa não foi convocada para a etapa fechada e sua
proposta foi maior que o máximo permitido.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

 
Item: 5 - Grupo 2 - Leite em pó

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
09.021.664/0001-01 GAROA

COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

Sim Sim 150 R$ 28,2100 R$ 4.231,5000 15/07/2022
00:24:45

Marca: NESTLÉ 
Fabricante: NESTLÉ 
Modelo / Versão: UNIDADE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leite Em Pó Origem: De Vaca , Teor Gordura: Desnatado ,
Solubilidade: Instantâneo 
Porte da empresa: ME/EPP

28.779.013/0001-20 M S ZOPELARI
DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS
EIRELI

Sim Sim 150 R$ 28,2100 R$ 4.231,5000 15/07/2022
08:29:07

Marca: CAMPONESA 
Fabricante: CAMPONESA 
Modelo / Versão: GRAMA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "LEITE EM PÓ DESNATADO, COM TEOR DE CÁLCIO E VITAMINAS,
destacado no rótulo. Embalagem de 500g, com as seguintes características: para cada 20g, 0% de gorduras
totais e saturada; valor calórico máximo de 70Kcal; Valida de mínima de 12 meses contados da data de
entrega. Recipiente contendo marca do fabricante. Produto com registro em órgão oficial governamental." 
Porte da empresa: ME/EPP

19.197.721/0001-61 LIVRARIA E
PAPELARIA
PRATICA LTDA

Sim Sim 150 R$ 48,0000 R$ 7.200,0000 14/07/2022
19:47:53

Marca: MOLICO 
Fabricante: MOLICO 
Modelo / Versão: MOLICO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Leite Em Pó Origem: De Vaca , Teor Gordura: Desnatado ,
Solubilidade: Instantâneo 
Porte da empresa: ME/EPP

40.457.662/0001-00 S VASCONCELOS
ROSAS

Sim Sim 150 R$ 100,0000 R$ 15.000,0000 15/07/2022
08:14:38

Marca: CCGL 
Fabricante: CCGL 
Modelo / Versão: CCGL 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: LEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA DESNATADO,
SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 100,0000 40.457.662/0001-00 15/07/2022 09:00:00:843
R$ 48,0000 19.197.721/0001-61 15/07/2022 09:00:00:843
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R$ 28,2100 09.021.664/0001-01 15/07/2022 09:00:00:843
R$ 28,2100 28.779.013/0001-20 15/07/2022 09:00:00:843
R$ 28,2000 09.021.664/0001-01 15/07/2022 09:22:43:720
R$ 28,1900 40.457.662/0001-00 15/07/2022 09:27:24:513
R$ 28,1800 28.779.013/0001-20 15/07/2022 09:31:51:287
R$ 27,8800 09.021.664/0001-01 15/07/2022 09:36:42:723
R$ 27,5000 40.457.662/0001-00 15/07/2022 09:38:52:337
R$ 25,0000 28.779.013/0001-20 15/07/2022 09:39:15:023

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

20/07/2022
14:07:59

Recusa da proposta. Fornecedor: S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00, pelo
melhor lance de R$ 27,5000. Motivo: Conforme parecer da unidade requisitante que recusou os itens
4 (contém parabeno e sacarina) e 5 (ultrapassa o valor calórico máximo de 70Kcal) tendo em vista
ao não atendimento de algumas das especificações do ANEXO I-A do Edital 53/2022.

Recusa de
proposta

21/07/2022
15:09:55

Recusa da proposta. Fornecedor: GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
09.021.664/0001-01, pelo melhor lance de R$ 27,8800. Motivo: Devido a permacência em silêncio
da empresa GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA após algumas horas e várias tentativas de
contato; o Pregoeiro informa que a proposta da mesma referente ao Grupo 2 está desclassificada
devido a não observância dos itens 6.5 e 8.24.2 do edital.

Recusa de
proposta

21/07/2022
17:48:01

Recusa da proposta. Fornecedor: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
28.779.013/0001-20, pelo melhor lance de R$ 25,0000. Motivo: A empresa M S ZOPELARI
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI permaneceu em silêncio após algumas horas mesmo com
vários contatos pelo chat. Assim a sua proposta referente ao Grupo 2 deste Pregão Eletrônico
53/2022 do TRE/AL foi desclassificada devido a não observância dos itens 6.5 e 8.24.2 do edital.

Cancelado
no
julgamento

21/07/2022
17:53:01

Item cancelado no julgamento. Motivo: As três empresas primeiras colocadas foram convocadas para
a etapa fechada e estavam com propostas abaixo do valor máximo estimado, porém todas tiveram
suas propostas desclassificadas. Já a quarta empresa não foi convocada para a etapa fechada e sua
proposta foi maior que o máximo permitido.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

 
Item: 6 - Grupo 2 - Açúcar

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
09.021.664/0001-01 GAROA

COMERCIO DE
ALIMENTOS
LTDA

Sim Sim 2.000 R$ 7,2400 R$ 14.480,0000 15/07/2022
00:24:45

Marca: UNIÃO 
Fabricante: UNIÃO 
Modelo / Versão: PACOTE 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Açúcar Tipo: Demerara , Coloração: Amarelada 
Porte da empresa: ME/EPP

28.779.013/0001-20 M S ZOPELARI
DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS
EIRELI

Sim Sim 2.000 R$ 7,2400 R$ 14.480,0000 15/07/2022
08:29:07

Marca: PINDORAMA 
Fabricante: PINDORAMA 
Modelo / Versão: KG 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "AÇÚCAR DEMERARA, tipo peneirado de 1ª qualidade.
Apresentação em pacote com 1 Kg. Validade mínima: 11 meses no ato da entrega. Obs. Os pacotes de 1kg não
podem apresentar qualquer tipo de umidade ou alteração das propriedades." 
Porte da empresa: ME/EPP

19.197.721/0001-61 LIVRARIA E
PAPELARIA
PRATICA LTDA

Sim Sim 2.000 R$ 10,8000 R$ 21.600,0000 14/07/2022
19:47:53

Marca: GUARANI 
Fabricante: GUARANI 
Modelo / Versão: GUARANI 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Açúcar Tipo: Demerara , Coloração: Amarelada 
Porte da empresa: ME/EPP

40.457.662/0001-00 S
VASCONCELOS
ROSAS

Sim Sim 2.000 R$ 100,0000 R$ 200.000,0000 15/07/2022
08:14:38

Marca: UNIAO 
Fabricante: UNIAO 
Modelo / Versão: UNIAO 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AÇÚCAR, TIPO DEMERARA, COLORAÇÃO AMARELADA 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)
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Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 100,0000 40.457.662/0001-00 15/07/2022 09:00:00:843
R$ 10,8000 19.197.721/0001-61 15/07/2022 09:00:00:843
R$ 7,2400 09.021.664/0001-01 15/07/2022 09:00:00:843
R$ 7,2400 28.779.013/0001-20 15/07/2022 09:00:00:843
R$ 7,2300 09.021.664/0001-01 15/07/2022 09:22:54:803
R$ 7,2200 40.457.662/0001-00 15/07/2022 09:25:11:727
R$ 7,2100 09.021.664/0001-01 15/07/2022 09:25:35:933
R$ 7,2000 28.779.013/0001-20 15/07/2022 09:32:17:000
R$ 7,1900 09.021.664/0001-01 15/07/2022 09:35:35:673
R$ 6,7800 09.021.664/0001-01 15/07/2022 09:37:04:970
R$ 6,5000 28.779.013/0001-20 15/07/2022 09:39:47:503

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

20/07/2022
14:07:59

Recusa da proposta. Fornecedor: S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00, pelo
melhor lance de R$ 7,2200. Motivo: Conforme parecer da unidade requisitante que recusou os itens 4
(contém parabeno e sacarina) e 5 (ultrapassa o valor calórico máximo de 70Kcal) tendo em vista ao
não atendimento de algumas das especificações do ANEXO I-A do Edital 53/2022.

Recusa de
proposta

21/07/2022
15:09:55

Recusa da proposta. Fornecedor: GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
09.021.664/0001-01, pelo melhor lance de R$ 6,7800. Motivo: Devido a permacência em silêncio da
empresa GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA após algumas horas e várias tentativas de contato;
o Pregoeiro informa que a proposta da mesma referente ao Grupo 2 está desclassificada devido a não
observância dos itens 6.5 e 8.24.2 do edital.

Recusa de
proposta

21/07/2022
17:48:01

Recusa da proposta. Fornecedor: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
28.779.013/0001-20, pelo melhor lance de R$ 6,5000. Motivo: A empresa M S ZOPELARI
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI permaneceu em silêncio após algumas horas mesmo com
vários contatos pelo chat. Assim a sua proposta referente ao Grupo 2 deste Pregão Eletrônico
53/2022 do TRE/AL foi desclassificada devido a não observância dos itens 6.5 e 8.24.2 do edital.

Cancelado
no
julgamento

21/07/2022
17:53:01

Item cancelado no julgamento. Motivo: As três empresas primeiras colocadas foram convocadas para
a etapa fechada e estavam com propostas abaixo do valor máximo estimado, porém todas tiveram
suas propostas desclassificadas. Já a quarta empresa não foi convocada para a etapa fechada e sua
proposta foi maior que o máximo permitido.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

 
Item: 7 - Grupo 2 - Chá Alimentação

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
19.197.721/0001-61 LIVRARIA E

PAPELARIA
PRATICA LTDA

Sim Sim 2.000 R$ 5,3600 R$ 10.720,0000 14/07/2022
19:47:53

Marca: MARATA 
Fabricante: MARATA 
Modelo / Versão: MARATA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chá Alimentação Tipo: Camomila , Apresentação: Saquinho Com
1 Grama 
Porte da empresa: ME/EPP

09.021.664/0001-01 GAROA
COMERCIO DE
ALIMENTOS
LTDA

Sim Sim 2.000 R$ 5,3600 R$ 10.720,0000 15/07/2022
00:24:45

Marca: MARATÁ 
Fabricante: MARATÁ 
Modelo / Versão: CAIXA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Chá Alimentação Tipo: Camomila , Apresentação: Saquinho Com
1 Grama 
Porte da empresa: ME/EPP

28.779.013/0001-20 M S ZOPELARI
DISTRIBUIDORA
DE ALIMENTOS
EIRELI

Sim Sim 2.000 R$ 5,4300 R$ 10.860,0000 15/07/2022
08:29:07

Marca: MARATA 
Fabricante: MARATA 
Modelo / Versão: UND 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "CHÁS DE DIVERSOS SABORES Caixa com no mínimo 10
saquinhos; peso líquido mínimo 10g. Validade mínima: 11 (onze) meses no ato da entrega. Sabores: Erva doce,
boldo, hortelã, cidreira, camomila, maçã com cravo e canela, silvestre, chá verde com sabores variados,
gengibre com limão, cítrico. Obs. O fornecedor deverá fornecer um mínimo de 10 (dez) sabores diferentes,
dentre os sabores exigidos neste ANEXO." 
Porte da empresa: ME/EPP

40.457.662/0001-00 S Sim Sim 2.000 R$ 100,0000 R$ 200.000,0000 15/07/2022
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VASCONCELOS
ROSAS

08:14:38

Marca: MARATA 
Fabricante: MARATA 
Modelo / Versão: MARATA 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CAMOMILA, APRESENTAÇÃO SAQUINHO
COM 1 GRAMA 
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance CNPJ/CPF Data/Hora Registro
R$ 100,0000 40.457.662/0001-00 15/07/2022 09:00:00:843
R$ 5,4300 28.779.013/0001-20 15/07/2022 09:00:00:843
R$ 5,3600 19.197.721/0001-61 15/07/2022 09:00:00:843
R$ 5,3600 09.021.664/0001-01 15/07/2022 09:00:00:843
R$ 5,3500 40.457.662/0001-00 15/07/2022 09:25:16:900
R$ 5,3400 09.021.664/0001-01 15/07/2022 09:25:46:383
R$ 5,3300 28.779.013/0001-20 15/07/2022 09:32:43:890
R$ 5,0000 19.197.721/0001-61 15/07/2022 09:33:31:820
R$ 4,3000 19.197.721/0001-61 15/07/2022 09:33:43:147
R$ 4,2900 09.021.664/0001-01 15/07/2022 09:35:23:033
R$ 4,2500 09.021.664/0001-01 15/07/2022 09:37:15:623
R$ 3,6000 40.457.662/0001-00 15/07/2022 09:39:19:297
R$ 4,9900 28.779.013/0001-20 15/07/2022 09:40:21:697

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item
Evento Data Observações

Recusa de
proposta

20/07/2022
14:07:59

Recusa da proposta. Fornecedor: S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00, pelo
melhor lance de R$ 3,6000. Motivo: Conforme parecer da unidade requisitante que recusou os itens 4
(contém parabeno e sacarina) e 5 (ultrapassa o valor calórico máximo de 70Kcal) tendo em vista ao
não atendimento de algumas das especificações do ANEXO I-A do Edital 53/2022.

Recusa de
proposta

21/07/2022
15:09:55

Recusa da proposta. Fornecedor: GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:
09.021.664/0001-01, pelo melhor lance de R$ 4,2500. Motivo: Devido a permacência em silêncio da
empresa GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA após algumas horas e várias tentativas de contato;
o Pregoeiro informa que a proposta da mesma referente ao Grupo 2 está desclassificada devido a não
observância dos itens 6.5 e 8.24.2 do edital.

Recusa de
proposta

21/07/2022
17:48:01

Recusa da proposta. Fornecedor: M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF:
28.779.013/0001-20, pelo melhor lance de R$ 4,9900. Motivo: A empresa M S ZOPELARI
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI permaneceu em silêncio após algumas horas mesmo com
vários contatos pelo chat. Assim a sua proposta referente ao Grupo 2 deste Pregão Eletrônico
53/2022 do TRE/AL foi desclassificada devido a não observância dos itens 6.5 e 8.24.2 do edital.

Cancelado
no
julgamento

21/07/2022
17:53:01

Item cancelado no julgamento. Motivo: As três empresas primeiras colocadas foram convocadas para
a etapa fechada e estavam com propostas abaixo do valor máximo estimado, porém todas tiveram
suas propostas desclassificadas. Já a quarta empresa não foi convocada para a etapa fechada e sua
proposta foi maior que o máximo permitido.

Para consultar intenção de recurso e demais eventos do item, verificar histórico do Grupo 2.

 
HISTÓRICO DO Grupo 1

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Global Data/Hora

Registro
64.106.552/0001-61 DPS GONCALVES INDUSTRIA

E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA

Sim Sim - R$ 109.840,0000 15/07/2022
08:01:59

09.021.664/0001-01 GAROA COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA

Sim Sim - R$ 110.688,5000 15/07/2022
00:24:45

19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA
PRATICA LTDA

Sim Sim - R$ 112.064,0000 14/07/2022
19:47:53

28.779.013/0001-20 M S ZOPELARI
DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI

Sim Sim - R$ 138.828,5000 15/07/2022
08:29:07

40.457.662/0001-00 S VASCONCELOS ROSAS Sim Sim - R$ 665.000,0000 15/07/2022
08:14:30

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Encerramento análise
de propostas

15/07/2022
09:06:00 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 15/07/2022
09:20:01 Item aberto para lances.
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Encerramento etapa
aberta

15/07/2022
09:39:39 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada 15/07/2022
09:39:39

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$
102.350,0000 e R$ 110.093,5000.

Encerramento 15/07/2022
09:44:40 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa
fechada

15/07/2022
09:44:40 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

15/07/2022
11:37:05

Convocado para envio de anexo o fornecedor S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF:
40.457.662/0001-00.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

15/07/2022
12:22:44

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S VASCONCELOS ROSAS,
CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

18/07/2022
16:45:19

Convocado para envio de anexo o fornecedor S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF:
40.457.662/0001-00.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

19/07/2022
12:46:40

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S VASCONCELOS ROSAS,
CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

20/07/2022
14:57:00

Convocado para envio de anexo o fornecedor DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.106.552/0001-61.

Encerramento do prazo
- Convocação anexo

20/07/2022
15:35:59

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DPS GONCALVES
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.106.552/0001-61.

Habilitação de
fornecedor

22/07/2022
08:03:55

Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DPS GONCALVES INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ/CPF: 64.106.552/0001-61

Não existem intenções de recurso para o item

 
HISTÓRICO DO Grupo 2

Propostas Participaram deste grupo as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. 
                 (As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF Fornecedor ME/EPP 
Equiparada

Declaração
ME/EPP Quantidade Valor Global Data/Hora

Registro
09.021.664/0001-01 GAROA COMERCIO DE

ALIMENTOS LTDA
Sim Sim - R$ 32.341,5000 15/07/2022

00:24:45
28.779.013/0001-20 M S ZOPELARI

DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS EIRELI

Sim Sim - R$ 33.333,5000 15/07/2022
08:29:07

19.197.721/0001-61 LIVRARIA E PAPELARIA
PRATICA LTDA

Sim Sim - R$ 42.430,0000 14/07/2022
19:47:53

40.457.662/0001-00 S VASCONCELOS ROSAS Sim Sim - R$ 445.000,0000 15/07/2022
08:14:38

Eventos do Grupo
Evento Data Observações

Encerramento análise de
propostas

15/07/2022
09:09:01 Item com análise de propostas finalizada.

Abertura 15/07/2022
09:20:03 Item aberto para lances.

Encerramento etapa aberta 15/07/2022
09:35:42 Item com etapa aberta encerrada.

Início 1a etapa fechada 15/07/2022
09:35:42

Fornecedores convocados para a 1º etapa fechada apresentaram lance entre R$
30.094,0000 e R$ 32.275,5000.

Encerramento 15/07/2022
09:40:43 Item encerrado para lances.

Encerramento etapa fechada 15/07/2022
09:40:43 Item com etapa fechada encerrada.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

15/07/2022
11:37:15

Convocado para envio de anexo o fornecedor S VASCONCELOS ROSAS,
CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

15/07/2022
12:23:16

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S VASCONCELOS
ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00.

Abertura do prazo -
Convocação anexo

18/07/2022
16:45:29

Convocado para envio de anexo o fornecedor S VASCONCELOS ROSAS,
CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00.

Encerramento do prazo -
Convocação anexo

19/07/2022
12:47:07

Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor S VASCONCELOS
ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00.

Não existem intenções de recurso para o item

 

Troca de Mensagens
Data Mensagem

Sistema 15/07/2022
09:00:01

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
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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 15/07/2022
09:20:01

Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada.
Mantenham-se conectados.

Sistema 15/07/2022
09:20:01

O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 15/07/2022
09:20:03

O item G2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Sistema 15/07/2022
09:35:42

A etapa fechada foi iniciada para o item G2. Fornecedor que apresentou lance entre R$
30.094,0000 e R$ 32.275,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às

09:40:42 do dia 15/07/2022.
Sistema 15/07/2022

09:39:39
A etapa fechada foi iniciada para o item G1. Fornecedor que apresentou lance entre R$

102.350,0000 e R$ 110.093,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às
09:44:39 do dia 15/07/2022.

Sistema 15/07/2022
09:40:43

O item G2 está encerrado.

Sistema 15/07/2022
09:44:40

O item G1 está encerrado.

Sistema 15/07/2022
09:47:00

A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na
funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".

Pregoeiro 15/07/2022
09:53:02

Bom dia Senhores Licitantes!

Pregoeiro 15/07/2022
09:53:57

Iremos negociar em breve com a empresa vencedora do Grupo 1 (um). Assim que
acabar informarei a todos e começarei a negociar o Grupo 2 (dois).

Pregoeiro 15/07/2022
10:06:14

Para S VASCONCELOS ROSAS - Bom dia Senhor(a) representante da empresa S
VASCONCELOS ROSAS!

Pregoeiro 15/07/2022
10:08:16

Para S VASCONCELOS ROSAS - Vamos iniciar a nossa negociação de valores. Nesse
caso do grupo 1 do Edital TRE/AL 53/2022 optarei por negociarmos em três etapas.

Sendo que Vossa Senhoria poderá aceitar ou negociação na etapa 1 ou 2 ou 3.
40.457.662/0001-

00
15/07/2022
10:08:26

Bom dia!

40.457.662/0001-
00

15/07/2022
10:09:09

certo

Pregoeiro 15/07/2022
10:09:16

Para S VASCONCELOS ROSAS - Digo: ... "Sendo que Vossa Senhoria poderá aceitar ou
não anegociação na etapa 1 ou 2 ou 3.

Pregoeiro 15/07/2022
10:09:46

Para S VASCONCELOS ROSAS - Vamos lá! Me dê só um minuto.

Pregoeiro 15/07/2022
10:17:07

Para S VASCONCELOS ROSAS - Pronto, cheguei um valor para o Grupo 1 para
negociarmos nessa primeira etapa.

Pregoeiro 15/07/2022
10:18:10

Para S VASCONCELOS ROSAS - Irei sugerir a negociação com o valor total do grupo e
informarei o valor unitário/total de cada item bem como a metodolgia que usei para o

preço de cada item. Ok!?
40.457.662/0001-

00
15/07/2022
10:19:57

ok

Pregoeiro 15/07/2022
10:21:17

Para S VASCONCELOS ROSAS - Pergunto se Vossa Senhoria aceitar ofertar o valor total
de R$ 79.392,50 (setenta e nove mil, trezentos e noventa e dois reais e cinquenta

centavos) no Grupo 1? O valor do item 1 (café moído 250g) seria de R$ 8,64 (sendo
5% de desconto no seu lance vencedor) e subtotal de R$ 51.840,00. O valor do item 2

(café em grãos 1kg) seria de R$ 57,45... (continua)
Pregoeiro 15/07/2022

10:22:57
Para S VASCONCELOS ROSAS - (cheguei nesse valor fazendo um média de quatro

preços obtidos na cotação de preços feita na fase interna) e subtotal de R$ 25.852,50.
Pregoeiro 15/07/2022

10:23:57
Para S VASCONCELOS ROSAS - Já o valor do item 3 (café descafeinado) seria de R$
8,50 (obtido pela média de seis preços obtidos na cotação de preços feita na fase

interna) e subtotal de R$ 1.700,00.
Pregoeiro 15/07/2022

10:24:45
Para S VASCONCELOS ROSAS - Pois bem, por gentileza analise com calma e me

informe se consegue ofertar esse valor total no Grupo 1 e seus respectivos valores
unitários quanto aos itens 1, 2 e 3.

40.457.662/0001-
00

15/07/2022
10:30:01

Bom dia, como os preços estao muito instaveis, e a vigencia sao de 12 meses,
permanecemos com os valores lançados. Visto que, se encontram dentro do valor

estimavel. Conseguimos arredondar os valores para 1- R$9,00 2- R$64,00 3-R$9,50,
respectivamente.

Pregoeiro 15/07/2022
10:35:39

Para S VASCONCELOS ROSAS - Grato pela sua resposta. Lhe agradeço desde já pelo
desconto ofertado e de antemão lhe digo que seus argumentos são válidos e plausíveis.

Nesse sentido lhe informo que não irei fazer uma terceira etapa de negociação, mas
tendo em vista estarmos tratando de valores oriundos dos contribuintes brasileiros irei

tentar negociar valores só um pouco menores...
Pregoeiro 15/07/2022

10:35:57
Para S VASCONCELOS ROSAS - numa segunda e última etapa de negociação.

Pregoeiro 15/07/2022
10:36:35

Para S VASCONCELOS ROSAS - Creio que talvez você consiga, mas compreenderei
perfeitamente se não for possível.

Pregoeiro 15/07/2022
10:37:39

Para S VASCONCELOS ROSAS - Lhe adianto que quanto ao item 1 não pedirei um
desconto maior só o farei quanto aos itens 2 e 3.

40.457.662/0001-
00

15/07/2022
10:39:02

O item 3 reduzimos para R$9,30

Pregoeiro 15/07/2022 Para S VASCONCELOS ROSAS - Ótimo lhe agradeço muito!
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10:40:21
Pregoeiro 15/07/2022

10:41:10
Para S VASCONCELOS ROSAS - Quanto ao item 2 teria como dar 3% (três por cento) de

desconto em seu lance vencedor; assim, o valor unitário iria para R$ 62,56.
40.457.662/0001-

00
15/07/2022
10:49:18

Infelizmente nao consigo mais desconto para os outros dois itens.

Pregoeiro 15/07/2022
10:52:21

Para S VASCONCELOS ROSAS - Tranquilo! Vamos recordar então os valores negociados!

Pregoeiro 15/07/2022
10:54:51

Para S VASCONCELOS ROSAS - Para o item 1 o valor unitário de R$ 9,00 e subtotal de
R$ 54.000,00. Item 2 o valor unitário de R$ 64,00 e subtotal de R$ 28.800,00. Item 3 o

valor unitário de R$ 9,30 e subtotal de R$ 1.860,00.
Pregoeiro 15/07/2022

10:55:50
Para S VASCONCELOS ROSAS - Perfazendo assim um valor total para o Grupo 1 de R$

84.660,00 (oitenta e quatro mil, seiscentos e sessenta reais).
Pregoeiro 15/07/2022

10:56:24
Para S VASCONCELOS ROSAS - Gentileza me confirme, pois irei convocar o anexo para

que Vossa Senhoria envie a proposta atualizada com esses valores.
40.457.662/0001-

00
15/07/2022
10:58:17

Arrematamos tambem o grupo 2, podemos enviar todos os itens junto com o grupo 1?

Pregoeiro 15/07/2022
10:58:55

Para S VASCONCELOS ROSAS - Sim, com certeza! Me dê cinco minutos que começarei a
negociar com você os quatro itens do grupo 2.

Pregoeiro 15/07/2022
10:59:13

Para S VASCONCELOS ROSAS - Bem lembrado! Só convocarei o anexo depois então.

Pregoeiro 15/07/2022
11:04:14

Para S VASCONCELOS ROSAS - Vamos negociar item por item que fica mais rápido ok.
Isso quanto aos itens restantes 4, 5, 6 e 7. Depois somarei o valor total do Grupo 2 ok.

40.457.662/0001-
00

15/07/2022
11:04:19

ok

Pregoeiro 15/07/2022
11:06:33

Para S VASCONCELOS ROSAS - Vamos lá. Perdoe a demora.

Pregoeiro 15/07/2022
11:07:14

Para S VASCONCELOS ROSAS - Me dê só mais dois minutos e já te passarei um valor
sugerido para o item 4 - adoçante

40.457.662/0001-
00

15/07/2022
11:09:56

Sem problemas, aguardamos.

Pregoeiro 15/07/2022
11:10:08

Para S VASCONCELOS ROSAS - Consegue ofertar um valor unitário de R$ 5,82
(representando 3% de desconto em seu melhor lance) para o item 4 o que dará um

subtotal de R$ 1.746,00
40.457.662/0001-

00
15/07/2022
11:11:47

Ok, aceitamos para o item 4.

Pregoeiro 15/07/2022
11:12:54

Para S VASCONCELOS ROSAS - Grato! Vamos para o item 5.

Pregoeiro 15/07/2022
11:14:26

Para S VASCONCELOS ROSAS - Consegue ofertar um valor unitário de R$ 26,12
(representando 5% de desconto em seu melhor lance) para o item 5 o que dará um

subtotal de R$ 3.918,00?
Pregoeiro 15/07/2022

11:17:39
Para S VASCONCELOS ROSAS - Permaneço no aguardo para o item 5 (leite)...mas para

adiantar analise quando puder o próximo item abaixo. Consegue ofertar um valor
unitário de R$ 7,00 (representando 3% de desconto em seu melhor lance) para o item

6 (açúcar) o que dará um subtotal de R$ 3.918,00?
40.457.662/0001-

00
15/07/2022
11:18:06

Para o item 5 permanecemos com o valor lancado, devido ser item que vem sofrendo
constante aumento.

Pregoeiro 15/07/2022
11:19:13

Para S VASCONCELOS ROSAS - Compreendo e agradeço!

40.457.662/0001-
00

15/07/2022
11:19:48

item 6 reduzimos para R$7,10.

Pregoeiro 15/07/2022
11:20:35

Para S VASCONCELOS ROSAS - Muito obrigado pelo desconto!

Pregoeiro 15/07/2022
11:20:56

Para S VASCONCELOS ROSAS - Vamos para o último item.

Pregoeiro 15/07/2022
11:21:41

Para S VASCONCELOS ROSAS - Consegue ofertar um valor unitário de R$ 3,49
(representando 3% de desconto em seu melhor lance) para o item 7 (chás sortidos) o

que dará um subtotal de R$ 6.980,00?
40.457.662/0001-

00
15/07/2022
11:23:59

Para item 7 estamos no nosso valor limite.

Pregoeiro 15/07/2022
11:25:16

Para S VASCONCELOS ROSAS - Compreendo!

Pregoeiro 15/07/2022
11:25:42

Para S VASCONCELOS ROSAS - Vamos conferir agora os valores do Grupo 2. Depois
você já pode mandar a sua proposta atualizada.

Pregoeiro 15/07/2022
11:26:26

Para S VASCONCELOS ROSAS - Lembrando que acho prudente você mandar a proposta
atualizada tanto no grupo 1 como no 2. Irei convocar o anexo para ambos ok.

Pregoeiro 15/07/2022
11:30:48

Para S VASCONCELOS ROSAS - Valor negociado total do Grupo 2 de R$ 27.271,00
(vinte e sete mil, duzentos e setenta e um reais). Valores unitários (e subtotais) dos

itens: 4 - R$ 5,82 (R$ 1.746,00), 5 - R$ 27,50 (R$ 4.125,00), 6 - R$ 7,10 (R$
14.200,00) e 7 - R$ 3,60 (R$ 7.200,00).

40.457.662/0001-
00

15/07/2022
11:33:02

Ok

Pregoeiro 15/07/2022
11:36:20

Para S VASCONCELOS ROSAS - Ok. Irei convocar o anexo para os dois grupos.
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Sistema 15/07/2022
11:37:05

Senhor fornecedor S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00, solicito o
envio do anexo referente ao grupo G1.

Sistema 15/07/2022
11:37:15

Senhor fornecedor S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00, solicito o
envio do anexo referente ao grupo G2.

Pregoeiro 15/07/2022
11:38:29

Para S VASCONCELOS ROSAS - Anexos convocados tanto para o Grupo 1 como para o
Grupo 2. Pode mandar o mesmo arquivo em PDF contendo os valores dos sete itens.

Pregoeiro 15/07/2022
12:20:22

Para S VASCONCELOS ROSAS - Senhor(a) licitante! Consegue enviar a proposta
atualizada até às 13:30?

Sistema 15/07/2022
12:22:44

Senhor Pregoeiro, o fornecedor S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-
00, enviou o anexo para o grupo G1.

Sistema 15/07/2022
12:23:16

Senhor Pregoeiro, o fornecedor S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-
00, enviou o anexo para o grupo G2.

Pregoeiro 15/07/2022
12:35:08

Para S VASCONCELOS ROSAS - Agradecido! Só uns instante...

Pregoeiro 15/07/2022
12:48:44

Para S VASCONCELOS ROSAS - Tudo certo! Irei encaminhar a proposta para unidade
requisitante (Seção de Almoxarifado) analisar. Como o expediente hoje encerra às

13:30 (uma e meia tarde). Irei suspender a sessão deste Pregão 53/2022 e
retornaremos na próxima segunda-feira (dia 18/07/2022) às 16:00 (dezesseis horas).

Pregoeiro 15/07/2022
12:49:47

Senhores (as) licitantes boa tarde! Como o expediente hoje encerra-se às 13:30 (uma e
meia tarde) irei suspender a sessão deste Pregão 53/2022 e informo que retornaremos

na próxima segunda-feira (dia 18/07/2022) às 16:00 (dezesseis horas).
Pregoeiro 18/07/2022

16:04:24
Boa tarde Senhores(as) licitantes. Informo que a unidade requisitante já efetuou a sua
análise em relação aos grupos 1 e 2. Irei conversar agora com a empresa vencedora

destes dois grupos.
Pregoeiro 18/07/2022

16:04:48
Para S VASCONCELOS ROSAS - Boa tarde Senhor(a) licitante, aguarde um instante por

favor.
Pregoeiro 18/07/2022

16:10:40
Para S VASCONCELOS ROSAS - Senhor(a) representante da empresa S VASCONCELOS
ROSAS, a unidade requisitante analisou os sete itens constantes dos Grupos 1 e 2 do
Pregão 53/2022 nos quais sua empresa deu os melhores lances. Pois bem, a unidade

competente aprovou somente três (3 - CAFÉ DESCAFEINADO Instantâneo; 6 - AÇÚCAR
DEMERARA 1KG; e 7 - CHÁS DE DIVERSOS SABORES Caixa)...continua

Pregoeiro 18/07/2022
16:22:54

Para S VASCONCELOS ROSAS - só um momento estou sozinho na seção de protocolo

40.457.662/0001-
00

18/07/2022
16:24:47

Boa tarde, tdo bem

Pregoeiro 18/07/2022
16:37:10

Para S VASCONCELOS ROSAS - Voltei.

Pregoeiro 18/07/2022
16:38:34

Para S VASCONCELOS ROSAS - Vou lhe passar agora as diligências em relação aos itens
1, 2, 4, 5 e 6. Depois convocarei o anexo para o(a) Senhor(a) prestar as informações

que achar necessárias juntando quais anexos quiser.
Pregoeiro 18/07/2022

16:41:27
Para S VASCONCELOS ROSAS - Segue a diligência do item 1 suscitada pela unidade

requisitante: "Não encontramos, para a devida análise da proposta, no SITE DA
MARATÁ, e também no SITE DA ABIC o café proposto pelo licitante. Destarte,

solicitamos ao pregoeiro que seja diligenciado para que o licitante encaminhe foto da
embalagem do produto, frente e verso, com rótulo legível...(continua)

Pregoeiro 18/07/2022
16:41:54

Para S VASCONCELOS ROSAS - (continuação) "... das especificações do produto, ou
catálogo que o apresente."

Pregoeiro 18/07/2022
16:42:58

Para S VASCONCELOS ROSAS - Segue a diligência do item 2 suscitada pela unidade
requisitante: "Não encontramos, para a devida análise da proposta, no SITE DA ABIC, o

café proposto pelo licitante. Destarte, solicitamos ao pregoeiro que seja diligenciado
para que o licitante encaminhe foto da embalagem do produto, frente e verso, com

rótulo legível das especificações ... " (continua)
Pregoeiro 18/07/2022

16:43:30
Para S VASCONCELOS ROSAS - (continuação) ... "do produto, ou catálogo que o
apresente e ainda apresente certificado de qualidade comprovação da pureza."

Pregoeiro 18/07/2022
16:44:08

Para S VASCONCELOS ROSAS - Segue a diligência do item 4 suscitada pela unidade
requisitante: "Solicitamos ao pregoeiro que seja diligenciado para que o licitante
encaminhe foto da embalagem do produto, frente e verso, com rótulo legível das

especificações do produto, ou catálogo que o apresente."
Pregoeiro 18/07/2022

16:44:32
Para S VASCONCELOS ROSAS - Segue a diligência do item 5 suscitada pela unidade

requisitante: "Solicitamos ao pregoeiro que seja diligenciado para que o licitante
encaminhe foto da embalagem do produto, frente e verso, com rótulo legível das

especificações do produto, ou catálogo que o apresente."
Pregoeiro 18/07/2022

16:45:04
Para S VASCONCELOS ROSAS - Pronto feitas todas as considerações irei convocar o

anexo para o(a) Senhor(a).
Sistema 18/07/2022

16:45:19
Senhor fornecedor S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00, solicito o

envio do anexo referente ao grupo G1.
Sistema 18/07/2022

16:45:29
Senhor fornecedor S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-00, solicito o

envio do anexo referente ao grupo G2.
Pregoeiro 18/07/2022

16:45:55
Para S VASCONCELOS ROSAS - Anexo convocado para os Grupos 1 e 2. Se quiser pode

mandar os mesmos arquivos em ambos grupos.
40.457.662/0001-

00
18/07/2022
16:47:50

Certo, iremos fazer envio, solicitamos prazo até amanhã pois as 17:30 encerramos
expediente

Pregoeiro 18/07/2022
16:49:56

Para S VASCONCELOS ROSAS - Tudo bem! Irei suspender a sessão então. Amanhã o
expediente vai de 13:00 às 19:00. Você consegue enviar em torno de que horas?

40.457.662/0001- 18/07/2022 Até amanhã pela manhã podemos enviar tranquilamente
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00 16:58:39
Pregoeiro 18/07/2022

17:05:06
Para S VASCONCELOS ROSAS - Ótimo! Boa tarde! Amanhã reabrirei a sessão então às

14:00 (quatorze horas).
Pregoeiro 18/07/2022

17:06:12
Senhores(as) licitantes ainda está em curso a análise das propostas dos Grupos 1 e 2

do PE 53/2022 do TRE/AL. Amanhã (dia 19/07/2022) reabrirei a sessão então às 14:00
(quatorze horas).

Sistema 19/07/2022
12:46:40

Senhor Pregoeiro, o fornecedor S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-
00, enviou o anexo para o grupo G1.

Sistema 19/07/2022
12:47:07

Senhor Pregoeiro, o fornecedor S VASCONCELOS ROSAS, CNPJ/CPF: 40.457.662/0001-
00, enviou o anexo para o grupo G2.

Pregoeiro 19/07/2022
14:00:06

Senhores(as) licitantes é claro o julgamento do PE 53/2022 que é objetivo segue as
regras bem definidas do Edital. Considero ainda que os Srs.(as) tinham ciência de todas

as condições e exigências do edital. Segue os itens que definem os critério de
julgamento: "1.1. A aquisição deve ocorrer através de pregão eletrônico, com

adjudicação por ..." (continua)
Pregoeiro 19/07/2022

14:01:38
... menor preço por grupo, Ata de Registro de Preços, e está prevista no PAC 2022 -
SEALMOX, SEI 0007920-86.2021.6.02.8000."; "7.1. O licitante deverá enviar sua

proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: a)
Valor unitário de cada item que compõe o lote ofertado;"; ... continua

Pregoeiro 19/07/2022
14:04:20

"8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário de cada item que compõe o lote
ofertado, sendo que sistema efetuará automaticamente o somatório para efeito de

escalonamento."
Pregoeiro 19/07/2022

14:04:44
"8.19. O Critério de julgamento adotado será o menor preço por lote, conforme definido

neste Edital e seus anexos. "
Pregoeiro 19/07/2022

14:05:05
"9.3.1.1. O critério de aceitabilidade será aferido em relação ao valor unitário de cada

item que compõe o lote ofertado e em relação ao valor total do lote ofertado."
Pregoeiro 19/07/2022

14:08:19
Para S VASCONCELOS ROSAS - Boa tarde! A unidade já está analisando novamente os

catálogos que enviasse.
Pregoeiro 19/07/2022

16:43:39
Para S VASCONCELOS ROSAS - Boa tarde Sr.(a) representante da empresa S

VASCONCELOS ROSAS!
40.457.662/0001-

00
19/07/2022
16:46:51

Boa tarde

Pregoeiro 19/07/2022
16:50:00

Para S VASCONCELOS ROSAS - A unidade requisitante já fez nova análise após tomar
ciência dos catálogos apresentados!

Pregoeiro 19/07/2022
16:50:53

Para S VASCONCELOS ROSAS - só um momento estou com mais dois PRegões aqui

Pregoeiro 19/07/2022
16:51:07

Para S VASCONCELOS ROSAS - falo contigo em cinco minutos

Pregoeiro 19/07/2022
16:59:07

Para S VASCONCELOS ROSAS - Retornei.

Pregoeiro 19/07/2022
17:01:25

Para S VASCONCELOS ROSAS - A unidade requisitante (após analisar os catálogos)
disse o seguinte em relação a cada item: 1 - Não atende as exigências do edital.(não é
gourmet e não possui certificados exigidos no edital); 2 - Não atende as exigências do

edital.(não possui certificados exigidos no edital); ... continua
Pregoeiro 19/07/2022

17:01:46
Para S VASCONCELOS ROSAS - 4 - Não atende as exigências do edital.(contem
parabeno e sacarina); 5 - Não atende as exigências do edital.(ultrapassa o valor

calórico máximo de 70Kcal exigidos no edital).
Pregoeiro 19/07/2022

17:04:44
Para S VASCONCELOS ROSAS - Então no tocante ao Grupo 2 (itens 4, 5, 6 e 7) temos
que os itens 4 e 5 serão terão suas propostas rejeitadas o que implicará na rejeição de

todo o Grupo 2. Pois nas licitações por grupo/lote ou se aprova ou se rejeita todo o
grupo.

Pregoeiro 19/07/2022
17:05:55

Para S VASCONCELOS ROSAS - No tocante ao Grupo 1 (itens 1, 2 e 3) questiono se
Vossa Senhoria consegue enviar os certificados exigidos pelo Edital em relação aos itens

1 (café moído) e 2 (café em grãos)?
40.457.662/0001-

00
19/07/2022
17:08:44

Infelizmente não tenho acesso aos certificados exigidos, acredito q só os fabricantes
mesmo, no qual exigiria bem mais tempo devido a burocracia para envio desse

documento
40.457.662/0001-

00
19/07/2022
17:09:14

Desde já afirmo que são marcas reconhecidas no mercado que possuem sites com
apresentação de seus produtos.

Pregoeiro 19/07/2022
17:19:25

Para S VASCONCELOS ROSAS - Entendo mas é necessário a comprovação de todas as
exigências do edital.

Pregoeiro 19/07/2022
17:23:13

Para S VASCONCELOS ROSAS - Então em relação ao item 1, analisando sua proposta e
o catálogo juntado nota-se que: 1º - o café não é gourmet; 2º - não foi apresentado o
“Certificado de Autorização ao uso do selo de pureza ABIC”; 3º - Certificado no PQC -

Programa de Qualidade do Café, da ABIC, em plena validade , ou Laudo de avaliação do
café, emitido por laboratório... (continua)

Pregoeiro 19/07/2022
17:23:28

Para S VASCONCELOS ROSAS - ... especializado, com nota de Qualidade Global mínima
de 7,3 pontos na Escala Sensorial do Café e laudo de análise de microscopia do café.

Pregoeiro 19/07/2022
17:23:59

Para S VASCONCELOS ROSAS - Nesse sentido só pelo fato dele não ser gourmet terei
que desclassicá-lo.

Pregoeiro 19/07/2022
17:24:54

Para S VASCONCELOS ROSAS - O que implicará na rejeição do grupo 1 como um todo
(itens 1, 2 e 3).

Pregoeiro 19/07/2022
17:25:12

Para S VASCONCELOS ROSAS - Agradeço a sua participação.

Pregoeiro 19/07/2022 Senhores licitantes, foram efetuadas as análises dos Grupos 1 e 2. A unidade
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17:27:34 requisitante bem como este Pregoeiro desclassificaram as propostas vencedoras dos
Grupos 1 e 2. Devido a aproximação do encerramento do horário comercial informo que

reabriremos a sessão amanhã (dia 20/07/2022) às 14:00 (quatorze horas).
Pregoeiro 19/07/2022

17:28:11
Então amanhã conversarei tanto com a segunda colocada do Grupo 1 como a do Grupo

2 para negociarmos valores.
Pregoeiro 19/07/2022

17:28:27
Boa tarde e bom descando aos Srs.(as).

Pregoeiro 20/07/2022
14:00:40

Boa tarde Senhores(as) licitantes, conforme combinado estamos de volta!

Pregoeiro 20/07/2022
14:05:03

Aguardem só um instante que já iniciarei a negociação com a segunda colocada do
Grupo 1.

Pregoeiro 20/07/2022
14:22:23

Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Boa tarde sua
empresa foi a segunda colocada do Grupo 1!

64.106.552/0001-
61

20/07/2022
14:24:28

Boa tarde!

Pregoeiro 20/07/2022
14:25:59

Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Só um
instante...

Pregoeiro 20/07/2022
14:29:40

Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Iniciando nossa
negociação de valores; com o fim de manter uma ótima relação com nosso Egrégio

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas questiono se sua empresa poderia ofertar o item
1 (café moído) pelo valor unitário de R$ 11,39 (onze reais e trinta e nove centavos) o

que representa um desconto de somente 5% em seu melhor lance.
64.106.552/0001-

61
20/07/2022
14:33:58

Prezados, diante da qualidade exigida e do modo de disputa, já fomos a nossa oferta
mínima durante os lances. Infelizmente não conseguimos mais conceder descontos.

64.106.552/0001-
61

20/07/2022
14:34:44

Já estamos no mínimo em todos os itens do grupo.

Pregoeiro 20/07/2022
14:35:03

Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Continuando
nossa negociação de valores; com o fim de manter uma ótima relação com nosso

Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas questiono se sua empresa poderia ofertar
o item 2 (café em grãos) pelo valor unitário de R$ 49,86 (quarenta e nove reais e

oitenta e seis centavos) o que representa um desconto de somente 5% em seu melhor
lance.

Pregoeiro 20/07/2022
14:35:47

Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Continuando
nossa negociação de valores; com o fim de manter uma ótima relação com nosso

Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas questiono se sua empresa poderia ofertar
o item 3 (café descafeinado) pelo valor unitário de R$ 10,91 (dez reais e noventa e um

centavos) o que representa um desconto de somente 5% em seu melhor lance.
Pregoeiro 20/07/2022

14:36:27
Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Vossa Senhoria

não teria ofertar um desconto de 5% em nenhum dessdes itens: 1, 2 e 3?
64.106.552/0001-

61
20/07/2022
14:37:59

Infelizmente não.. já calculamos o mínimo durante a etapa de lances…

Pregoeiro 20/07/2022
14:38:46

Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Um momento...

Pregoeiro 20/07/2022
14:49:52

Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Tendo em vista
a crise econômica que assola nossa país (e o mundo) pergunto se o Sr.(a) visando

amenizar a situação dos contribuintes brasileiros pode ofertar um desconto menor da
ordem de somente 2% (dois por cento) ofertando assim valores unitários de: R$ 11,75

(item 1); R$ 51,44 (item 2); e R$ 11,26 (item 3).
64.106.552/0001-

61
20/07/2022
14:52:41

Infelizmente já estamos no mínimo…

Pregoeiro 20/07/2022
14:56:52

Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Pois bem. Irei
convocar o anexo para o Grupo 1 para que o(a) Senhor(a) envier sua proposta

atualizada com os melhores lances dos itens 1, 2 e 3
Sistema 20/07/2022

14:57:00
Senhor fornecedor DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA,
CNPJ/CPF: 64.106.552/0001-61, solicito o envio do anexo referente ao grupo G1.

Pregoeiro 20/07/2022
14:57:18

Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Anexo
convocado já!

Pregoeiro 20/07/2022
15:06:12

Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Seu prazo é de
duas horas conforme Edital 53/2022:

Pregoeiro 20/07/2022
15:06:24

Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 8.24.2. O
pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,

acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

64.106.552/0001-
61

20/07/2022
15:09:48

Vamos providenciar!

Pregoeiro 20/07/2022
15:10:42

Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Grato!

Pregoeiro 20/07/2022
15:13:12

Para GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Boa tarde! Sr.(a) representante da
GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, sua empresa foi a segunda colocada do Grupo

2 do Edital 53/2022 do TRE/AL.
Pregoeiro 20/07/2022

15:14:08
Para GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Iniciando nossa negociação de valores;
com o fim de manter uma ótima relação com nosso Egrégio Tribunal Regional Eleitoral
de Alagoas questiono se sua empresa poderia ofertar o item 4 (adoçante) pelo valor
unitário de R$ 8,54 (oito reais e cinquenta e quatro centavos) o que representa um

desconto de somente 5% em seu melhor lance.
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Pregoeiro 20/07/2022
15:27:16

Para GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Senhor(a) licitante...

Sistema 20/07/2022
15:35:59

Senhor Pregoeiro, o fornecedor DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF: 64.106.552/0001-61, enviou o anexo para o grupo G1.

Pregoeiro 20/07/2022
15:40:21

Para GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Lembro que o Sr.(a) representante da
empresa GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA deve permanecer online em todas as
sessões do Pregão Eletrônico TRE/AL número 53/2022 conforme disposto no item 6.5

do edital competente:
Pregoeiro 20/07/2022

15:40:31
Para GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar

as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 20/07/2022

15:40:48
Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Recebi aqui o

anexo. Só um momento...
Pregoeiro 20/07/2022

15:46:56
Para GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Senhor(a) licitante...lembro que você

deve estar permanecer online.
Pregoeiro 20/07/2022

15:49:12
Para GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Senhor(a) licitante...lembro que você

deve estar/permanecer online.
Pregoeiro 20/07/2022

15:56:46
Para GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Lembro que o Sr.(a) representante da

empresa GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA deve permanecer online em todas as
sessões do Pregão Eletrônico TRE/AL número 53/2022 conforme disposto no item 6.5

do edital competente:
Pregoeiro 20/07/2022

15:56:55
Para GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar

as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 20/07/2022

16:21:13
Para DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Já enviei para a

unidade técnica para análise. Gentileza aguardar.
Pregoeiro 20/07/2022

16:40:20
Para GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Lembro que o Sr.(a) representante da

empresa GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA deve permanecer online em todas as
sessões do Pregão Eletrônico TRE/AL número 53/2022 conforme disposto no item 6.5

do edital competente:
Pregoeiro 20/07/2022

16:40:34
Para GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar

as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 20/07/2022

16:43:33
Para GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Aguardarei a sua manifestação até às

17:13:12 (dezessete horas, treze minutos e doze segundos) de hoje (dia 20/07/2022) o
que representa duas de duração após o meu primeiro contato por este chat. Caso Vossa
Senhoria permaneça silente até o horário supracitado irei desclassificar a sua proposta

do Grupo 2 do Pregão Eletrônico TRE/AL n.º 53/2022.
Pregoeiro 20/07/2022

17:13:16
Senhores licitantes informo que foi aprovada a proposta da segunda colocada do Grupo

1.
Pregoeiro 20/07/2022

17:17:07
Para GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Senhor licitante sua proposta referente
ao Grupo 2 deste Pregão Eletrônico 53/2022 do TRE/AL está desclassificada devido a

não observância dos itens 6.5 e 8.24.2, conforme descrições:
Pregoeiro 20/07/2022

17:17:18
Para GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar

as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 20/07/2022

17:17:49
Para GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 8.24.2. O pregoeiro solicitará ao
licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta

adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles

exigidos neste Edital e já apresentados.
Pregoeiro 20/07/2022

17:58:23
Para GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Senhor licitante sua proposta referente
ao Grupo 2 deste Pregão Eletrônico 53/2022 do TRE/AL está desclassificada devido a

não observância dos itens 6.5 e 8.24.2, conforme descrições:
Pregoeiro 20/07/2022

17:58:39
Para GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 8.24.2. O pregoeiro solicitará ao
licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta

adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles

exigidos neste Edital e já apresentados.
Pregoeiro 20/07/2022

17:58:50
Para GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar

as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de

quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 20/07/2022

17:59:42
Senhores licitantes devido a iminência do encerramento do horário comercial irei

suspender esta sessão.
Pregoeiro 20/07/2022

18:00:19
Informo que a reabriremos amanhã (dia 21/07/2022) às 14:30 (duas e meia da tarde).

Pregoeiro 21/07/2022
14:34:07

Boa tarde Senhores (as) licitantes!

Pregoeiro 21/07/2022
14:34:38

Para GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Sr. (a) representante da empresa
GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.!

Pregoeiro 21/07/2022
14:39:05

Para GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - O Sr.(a) está online?
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Pregoeiro 21/07/2022
14:46:21

Para GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Senhor (a) representante...

Pregoeiro 21/07/2022
15:06:22

Para GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - Sr. (a) representante da empresa
GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, devido a sua permaência em silêncio, reitero

que sua proposta referente ao Grupo 2 deste Pregão Eletrônico 53/2022 do TRE/AL está
desclassificada devido a não observância dos itens 6.5 e 8.24.2, conforme descrições:

Pregoeiro 21/07/2022
15:06:29

Para GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 6.5. Incumbirá ao licitante acompanhar
as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando

responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

Pregoeiro 21/07/2022
15:06:36

Para GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 8.24.2. O pregoeiro solicitará ao
licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta

adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles

exigidos neste Edital e já apresentados.
Pregoeiro 21/07/2022

15:10:06
Devido a permacência em silêncio da empresa GAROA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
após algumas horas e várias tentativas de contato; o Pregoeiro informa que a proposta
da mesma referente ao Grupo 2 está desclassificada devido a não observância dos itens

6.5 e 8.24.2 do edital.
Pregoeiro 21/07/2022

15:10:27
O Pregoeiro agora irá negociar com a terceira colocada do Grupo 2.

Pregoeiro 21/07/2022
15:12:12

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Boa tarde Senhor (a)
representante da empresa MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS!

Pregoeiro 21/07/2022
15:16:25

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Iniciando nossa
negociação de valores; com o fim de manter uma ótima relação com nosso Egrégio

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas questiono se sua empresa poderia ofertar o item
4 (adoçante) pelo valor unitário de R$ 9,12 (nove reais e doze centavos) o que

representa um desconto de somente 5% em seu melhor lance.
Pregoeiro 21/07/2022

15:18:16
Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Continuando nossa
negociação com o fim de manter uma ótima relação com nosso Egrégio Tribunal

Regional Eleitoral de Alagoas questiono se sua empresa poderia ofertar o item 5 (leite
em pó) pelo valor unitário de R$ 23,75 (vinte e três reais e setenta e cinco centavos) o

que representa um desconto de somente 5% em seu melhor lance.
Pregoeiro 21/07/2022

15:21:12
Continuando nossa negociação com o fim de manter uma ótima relação com nosso

Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas questiono se sua empresa poderia ofertar
o item 6 (açúcar) pelo valor unitário de R$ 6,17 (seis reais e dezessete centavos) o que

representa um desconto de somente 5% em seu melhor lance.
Pregoeiro 21/07/2022

15:21:53
Perdão Senhores licitantes esta mensagem deveria ser direcionada somente para a

terceira colocada.
Pregoeiro 21/07/2022

15:22:10
Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Continuando nossa
negociação com o fim de manter uma ótima relação com nosso Egrégio Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas questiono se sua empresa poderia ofertar o item 6
(açúcar) pelo valor unitário de R$ 6,17 (seis reais e dezessete centavos) o que

representa um desconto de somente 5% em seu melhor lance.
Pregoeiro 21/07/2022

15:23:15
Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Continuando nossa
negociação com o fim de manter uma ótima relação com nosso Egrégio Tribunal

Regional Eleitoral de Alagoas questiono se sua empresa poderia ofertar o item 7 (chá)
pelo valor unitário de R$ 4,74 (quatro reais e setenta e quatro centavos) o que

representa um desconto de somente 5% em seu melhor lance.
Pregoeiro 21/07/2022

15:25:37
Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Boa tarde Senhor (a)

representante da empresa MS ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS lembro que
sua empresa deve ser observar o item 6.5 do Edital, conforme transcrição integral:

Pregoeiro 21/07/2022
15:25:43

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 6.5. Incumbirá ao
licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 21/07/2022

16:18:45
Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Senhor(a) licitante,

estava no chat de outro pregão mas retornei.
Pregoeiro 21/07/2022

16:19:24
Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Vossa Senhoria já

analisou a minha proposta de negociação para os quatro itens do Grupo 2 do Pregão
Eletrônico 53/2022?

Pregoeiro 21/07/2022
16:23:55

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Senhor(a) licitante!

Pregoeiro 21/07/2022
16:30:48

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Reitero que seu silêncio
aqui no chat poderá implicar na desclassificação de sua porposta em relação ao Grupo 2

deste Pregão Eletrônico, conforme o item 6.5 do Edital:
Pregoeiro 21/07/2022

16:30:56
Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 6.5. Incumbirá ao

licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 21/07/2022

16:31:41
Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Irei para o chat de outro
Pregão e retornarei aqui às 17:00 (quinze horas) para falar com o Sr.(a) novamente.

Pregoeiro 21/07/2022
17:32:02

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Retornei.

Pregoeiro 21/07/2022
17:32:18

Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Infelizmente só pode
retornar agora.

Pregoeiro 21/07/2022 Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - O Senhor (a) está online?
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17:32:31
Pregoeiro 21/07/2022

17:45:15
Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - Sr. (a) representante da

empresa M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI, devido a sua
permaência em silêncio, informo que sua proposta referente ao Grupo 2 deste Pregão
Eletrônico 53/2022 do TRE/AL está desclassificada devido a não observância dos itens

6.5 e 8.24.2, conforme descrições:
Pregoeiro 21/07/2022

17:45:24
Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 6.5. Incumbirá ao

licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
Pregoeiro 21/07/2022

17:45:36
Para M S ZOPELARI DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - 8.24.2. O pregoeiro
solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a

proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à

confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
Sistema 21/07/2022

17:53:01
Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os

itens/grupos na situação de ´aceito e habilitado´ ou ´cancelado no julgamento´.
Pregoeiro 21/07/2022

17:54:34
Srs.(as) licitantes o Grupo 2 foi cancelado pois as três empresas primeiras colocadas do
Grupo 2 foram convocadas para a etapa fechada e estavam com propostas abaixo do
valor máximo estimado, porém todas tiveram suas propostas desclassificadas. Já a

quarta empresa não foi convocada para a etapa fechada e sua proposta foi maior que o
máximo permitido.

Pregoeiro 21/07/2022
17:55:26

Amanhã retornaremos as oito da manhã para dar continuidade a essa licitação.

Pregoeiro 22/07/2022
08:03:27

Bom dia Senhores (as) Licitantes! Retornaremos agora com nossa sessão pública.

Pregoeiro 22/07/2022
08:04:22

Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 22/07/2022 às
08:35:00.

 

Eventos do Pregão
Evento Data/Hora Observações

Alteração equipe 15/07/2022
08:15:19

Abertura da sessão
pública

15/07/2022
09:00:01 Abertura da sessão pública

Encerramento da
análise de
propostas

15/07/2022
09:20:01 Etapa de análise de propostas encerrada.

Julgamento de
propostas

15/07/2022
09:47:00 Início da etapa de julgamento de propostas

Suspensão
administrativa

15/07/2022
12:51:08

Previsão de reabertura: 18/07/2022 16:00:00; Senhores (as) licitantes boa tarde! Como o
expediente hoje encerra-se às 13:30 (uma e meia tarde) irei suspender a sessão deste
Pregão 53/2022 e informo que retornaremos na próxima segunda-feira (dia 18/07/2022) às
16:00 (dezesseis horas).

Reativação 18/07/2022
16:03:15

Suspensão
administrativa

19/07/2022
17:29:04

Previsão de reabertura: 20/07/2022 14:00:00; Devido a aproximação do encerramento do
horário comercial informo que reabriremos a sessão amanhã (dia 20/07/2022) às 14:00
(quatorze horas).

Reativação 20/07/2022
14:00:08

Abertura do prazo 21/07/2022
17:53:01 Abertura de prazo para intenção de recurso

Fechamento do
prazo

22/07/2022
08:04:22 Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 22/07/2022 às 08:35:00.

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 09:05 horas do dia 22 de julho de 2022,
cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

 
SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA 
Pregoeiro Oficial

WEBER BEZERRA CAVALCANTI
Equipe de Apoio
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PREGÃO ELETRÔNICO

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Pregão Eletrônico   Nº 00053/2022(SRP) 

RESULTADO POR FORNECEDOR

64.106.552/0001-61 - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Item Descrição Unidade de Fornecimento Quantidade Critério de Valor (*) Valor Unitário Valor Global

Grupo 1 - - R$ 110.088,5000 - R$ 97.858,5000
Marca: 
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 

Total do Fornecedor: R$ 97.858,5000
 
 

Valor Global da Ata: R$ 97.858,5000
(*) 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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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00053/2022 (SRP) 

Às 09:05 horas do dia 22 de julho de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00053/2022, referente ao Processo nº
0004050-96.2022, o pregoeiro, Sr(a) SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos
itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 
 
**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 
 

Resultado da Adjudicação

 
Grupo 2
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 32.341,5000
Situação: Cancelado no julgamento
 
Itens do grupo:

 4 - Adoçante

 5 - Leite em pó

 6 - Açúcar

 7 - Chá Alimentação

 
Item: 4 - Grupo 2
Descrição: Adoçante
Descrição Complementar: Adoçante Aspecto Físico: Líquido , Ingredientes: Sucralose, Acesulfame De Potássio, Benzoato De
Sód , Tipo: Dietético , Características Adicionais: Acidulante Ácido Cítrico,Citrato De Sódio
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: Frasco 100,00 ML
Valor Máximo Aceitável: R$ 9,7000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado
no

julgamento

21/07/2022
17:53:01

Item cancelado no julgamento. Motivo: As três empresas primeiras colocadas foram convocadas para
a etapa fechada e estavam com propostas abaixo do valor máximo estimado, porém todas tiveram
suas propostas desclassificadas. Já a quarta empresa não foi convocada para a etapa fechada e sua
proposta foi maior que o máximo permitido.

 
Item: 5 - Grupo 2
Descrição: Leite em pó
Descrição Complementar: Leite Em Pó Origem: De Vaca , Teor Gordura: Desnatado , Solubilidade: Instantâneo
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Grama
Valor Máximo Aceitável: R$ 28,2100 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado
no

julgamento

21/07/2022
17:53:01

Item cancelado no julgamento. Motivo: As três empresas primeiras colocadas foram convocadas para
a etapa fechada e estavam com propostas abaixo do valor máximo estimado, porém todas tiveram
suas propostas desclassificadas. Já a quarta empresa não foi convocada para a etapa fechada e sua
proposta foi maior que o máximo permitido.

 
Item: 6 - Grupo 2
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Descrição: Açúcar
Descrição Complementar: Açúcar Tipo: Demerara , Coloração: Amarelada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.000 Unidade de fornecimento: Embalagem 1,00 KG
Valor Máximo Aceitável: R$ 7,2400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado
no

julgamento

21/07/2022
17:53:01

Item cancelado no julgamento. Motivo: As três empresas primeiras colocadas foram convocadas para
a etapa fechada e estavam com propostas abaixo do valor máximo estimado, porém todas tiveram
suas propostas desclassificadas. Já a quarta empresa não foi convocada para a etapa fechada e sua
proposta foi maior que o máximo permitido.

 
Item: 7 - Grupo 2
Descrição: Chá Alimentação
Descrição Complementar: Chá Alimentação Tipo: Camomila , Apresentação: Saquinho Com 1 Grama
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.000 Unidade de fornecimento: Caixa 10,00 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 5,3600 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado
no

julgamento

21/07/2022
17:53:01

Item cancelado no julgamento. Motivo: As três empresas primeiras colocadas foram convocadas para
a etapa fechada e estavam com propostas abaixo do valor máximo estimado, porém todas tiveram
suas propostas desclassificadas. Já a quarta empresa não foi convocada para a etapa fechada e sua
proposta foi maior que o máximo permitido.

Fim do documento
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 4613 - 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  1110407

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  Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos  X OBJETO DO PREGÃO NÃO CONTEMPLA
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termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

 X 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: 1108770

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

 X

 

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  1109817

15.1 - FGTS X  

CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG - ITEM 15

 

 

15.2 - INSS X  
CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

 

15.3 - RECEITA FEDERAL X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

15.4 - TRIBUTOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

15.5 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi assegurado à
empresa o direito de apresentar a documentação
atualizada

  NÃO HOUVE NECESSIDADE.

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  CONSULTA PELO PREGOEIRO SIASG ITEM 15

17 – Consta consulta ao Cadin? X  1110201

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  1109849

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1

18.4- Declaração de que se enquadra como
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18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1

18.5- Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de Empresas
Inidôneas e Suspensas da Controladoria Geral da
União, disponível no Portal da Transparência;

 X

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS ATIVAS: 1109818

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS DE
LICITAR: 1109821

RELATÓRIO DE OCORRÊNCIAS IMPEDITIVAS INDIRETAS DO
FORNECEDOR: 1109825

RELATÓRIO DE LINHA DE FORNECIMENTO: 1110419

REGISTRO COMERCIAL: 1109855

CERTIDÃO FALÊNCIA E CONCORDATA: 1109852

CERTIDÃO CNJ PESSOA
FÍSICA: 1109879, 1109882 e 1109885

CONSULTA CNJ PESSOA JURÍDICA: 1109875

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL (CRC): 1109857

CERTIFICADO CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
(CNPJ): 1109889

CERTIFICADO  CADASTRO CONTRIBUINTE ESTADUAL DA
PESSOA JURÍDICA (CNPJ): 1109888

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992)   

CONSULTA CONSOLIDADA: 1109870

CERTIDÃO TCU PESSOA
FÍSICA: 1109876, 1109881 e 1109884

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  1110260

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   NÃO OCORREU RECURSO
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impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

26-Caso o pregoeiro não tenha reconsiderado a
decisão impugnada, o processo foi instruído e
submetido à consideração do Presidente do
Tribunal, respeitando o prazo de 05 (cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

27- Houve manifestação do Presidente (ratificando
a decisão tomada pelo Pregoeiro ou CPL ou
eformando-a), respeitado o prazo de 05(cinco) dias
úteis?

  NÃO OCORREU RECURSO

28- Se mantida a decisão do pregoeiro, o fato foi
comunicado aos licitantes?   NÃO OCORREU RECURSO

VIII – Procedimentos Finais    

29- Não havendo interposição de recursos, houve a
adjudicação, pelo pregoeiro, do objeto licitado ao
licitante vencedor?

X  1110268

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: 1108663

RESULTADO POR FORNECEDOR: 1110266

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA,
Pregoeiro, em 22/07/2022, às 11:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1110382 e o código CRC 8CA9FBA8.
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II - Yuri Anísio Gonçalves (Secretário da EJE);
III - Maria Carolina Portella Martins (Assessora Especial da Presidência);
IV - Davi Antônio Gouvêa Costa Moreira (Analista Judiciário da Seção de Processo - Membro
Jurista);
Art. 3º No campo de suas atribuições institucionais, a Comissão temporária terá o encargo de
planejar, organizar e estabelecer a estratégia de ações para implementação do balcão virtual no
âmbito do segundo grau.
Art. 4º As diretrizes da Comissão, após aprovação da Presidência, vinculam às seções de
processo dos membros juristas e a Secretaria Judicial.
Parágrafo único: A Presidência do Tribunal, após parecer da Comissão, poderá autorizar,
excepcionalmente, que as unidades elencadas no art. 4º desta Portaria adotem procedimentos
diferenciados na execução dos trabalhos atinentes ao balcão virtual, sempre em observância ao
melhor gerenciamento administrativo e atendimento.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº 240/2022 TRE-AL/PRE/DG/GDG
O DESEMBARGADOR-PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, no
uso de suas atribuições legais e regulamentares, considerando o contido no art. 67 da Lei nº 8.666
/93 e tendo em vista o que consta no Procedimento Administrativo nº ,0002247-78.2022.6.02.8000
resolve:
Art. 1º. Dispensar o servidor Marcos Roberto Santos, lotado na Seção de Autuação e Controle de
Processo - SACP, e a servidora Flávia Lima Costa Gomes de Barros, Chefe da Assessoria de
Comunicação Social - ACS, do encargo de gestores dos Contratos nº 09/2021 e 10/2021, que lhes
foi atribuído pela Portaria Presidência nº 272/2021 ( ).0907182
Art. 2º . Designar os servidores João Luiz Azevedo Lessa Filho e Luís Gustavo de Oliveira Lúcio,
lotados na Assessoria de Acessibilidade e Relações institucionais, para atuarem como gestores
dos Contratos nº 09/2021 e 10/2021, que têm por objeto a prestação de serviços de tradução
/interpretação em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), e de legenda para surdos e ensurdecidos
(LSE), em manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Tribunal Regional
Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), firmado com a empresa EDUCALIBRAS TREINAMENTO E
DESENVOLVIMENTO DO IDIOMA DE LIBRAS LTDA. - EPP, e a prestação de serviços de
audiodescrição (AD), em manifestações públicas realizadas, promovidas ou apoiadas pelo Tribunal
Regional Eleitoral do Alagoas (TRE-AL), firmado com a empresa ALBERTO ANTONIO ALVES DE
OLIVEIRA GRANATO, respectivamente, conforme publicação no DOU, da homologação do
Pregão Eletrônico nº 05/2021.
Art. 3º. A gestão designada deverá realizar seus atos em conformidade com o previsto no art. 20,
da Resolução n.º 15.787/2017.
Art. 4º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
DESEMBARGADOR OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
PRESIDENTE
Maceió, 01 de junho de 2022.

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:
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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; e
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.
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.
Maceió, 30 de maio de 2022.
OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Desembargador Presidente
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Relatório de Linha de Fornecimento

Dados do Fornecedor
CNPJ: 64.106.552/0001-61 DUNS®: 903029171
Razão Social: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: DPS ALIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado

Municipio / UF: Bariri / São Paulo
Porte: Empresa de Pequeno Porte

Linhas de Fornecimento
Materiais

Código Descrição Situação

8950 CONDIMENTOS E PRODUTOS CORRELATOS Ativo

8955 CAFÉ, CHÁ E CHOCOLATE Ativo

Emitido em: 22/07/2022 11:36 de
CPF: 008.717.034-59      Nome: SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA

11
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Pregão Eletrônico

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico

Nº 00053/2022 (SRP) 

Às 18:26 horas do dia 25 de julho de 2022, após analisado o resultado do Pregão nº 00053/2022, referente ao Processo nº
0004050-96.2022, o pregoeiro, Sr(a) SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA, ADJUDICA aos licitantes vencedores os respectivos
itens, conforme indicado no quadro Resultado da Adjudicação. 
 
**OBS: Itens com recursos serão adjudicados pela Autoridade competente e constarão no termo de julgamento. 
 

Resultado da Adjudicação

 
Grupo 1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 110.088,5000
Situação: Adjudicado
 
Adjudicado para: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 97.858,5000 .
 
Itens do grupo:

 1 - Café

 2 - Café

 3 - Café

 
Grupo 2
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 32.341,5000
Situação: Cancelado no julgamento
 
Itens do grupo:

 4 - Adoçante

 5 - Leite em pó

 6 - Açúcar

 7 - Chá Alimentação

 
Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Café
Descrição Complementar: Intensidade: Média, Empacotamento: Almofada, Tipo: Tradicional, Apresentação: Torrado Moído,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6.000 Unidade de fornecimento: Pacote 250,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 13,0400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado
 
Adjudicado para: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 11,9900 e a
quantidade de 6.000 Pacote 250,00 G .

 
Eventos do Item

Evento Data Observações

Adjudicado 25/07/2022
18:26:10

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:64.106.552/0001-61, Melhor lance : R$ 11,9900

 
Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café Apresentação: Torrado Em Grão , Intensidade: Média , Tipo: Tradicional , Característica
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Adicional: Grãos Café Arábica
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 450 Unidade de fornecimento: Pacote 1,00 KG
Valor Máximo Aceitável: R$ 65,6100 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado
 
Adjudicado para: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 52,4900 e a
quantidade de 450 Pacote 1,00 KG .

 
Eventos do Item

Evento Data Observações

Adjudicado 25/07/2022
18:26:11

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:64.106.552/0001-61, Melhor lance : R$ 52,4900

 
Item: 3 - Grupo 1
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café Característica Adicional: Descafeinado , Intensidade: Média , Tipo: Tradicional ,
Apresentação: Solúvel Granulado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Sachê 50,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 11,6200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Adjudicado
 
Adjudicado para: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 11,4900 e a
quantidade de 200 Sachê 50,00 G .

 
Eventos do Item

Evento Data Observações

Adjudicado 25/07/2022
18:26:13

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:64.106.552/0001-61, Melhor lance : R$ 11,4900

 
Item: 4 - Grupo 2
Descrição: Adoçante
Descrição Complementar: Adoçante Aspecto Físico: Líquido , Ingredientes: Sucralose, Acesulfame De Potássio, Benzoato De
Sód , Tipo: Dietético , Características Adicionais: Acidulante Ácido Cítrico,Citrato De Sódio
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: Frasco 100,00 ML
Valor Máximo Aceitável: R$ 9,7000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado
no

julgamento

21/07/2022
17:53:01

Item cancelado no julgamento. Motivo: As três empresas primeiras colocadas foram convocadas para
a etapa fechada e estavam com propostas abaixo do valor máximo estimado, porém todas tiveram
suas propostas desclassificadas. Já a quarta empresa não foi convocada para a etapa fechada e sua
proposta foi maior que o máximo permitido.

 
Item: 5 - Grupo 2
Descrição: Leite em pó
Descrição Complementar: Leite Em Pó Origem: De Vaca , Teor Gordura: Desnatado , Solubilidade: Instantâneo
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Grama
Valor Máximo Aceitável: R$ 28,2100 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado
no

julgamento

21/07/2022
17:53:01

Item cancelado no julgamento. Motivo: As três empresas primeiras colocadas foram convocadas para
a etapa fechada e estavam com propostas abaixo do valor máximo estimado, porém todas tiveram
suas propostas desclassificadas. Já a quarta empresa não foi convocada para a etapa fechada e sua
proposta foi maior que o máximo permitido.

 
Item: 6 - Grupo 2
Descrição: Açúcar
Descrição Complementar: Açúcar Tipo: Demerara , Coloração: Amarelada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
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Quantidade: 2.000 Unidade de fornecimento: Embalagem 1,00 KG
Valor Máximo Aceitável: R$ 7,2400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado
no

julgamento

21/07/2022
17:53:01

Item cancelado no julgamento. Motivo: As três empresas primeiras colocadas foram convocadas para
a etapa fechada e estavam com propostas abaixo do valor máximo estimado, porém todas tiveram
suas propostas desclassificadas. Já a quarta empresa não foi convocada para a etapa fechada e sua
proposta foi maior que o máximo permitido.

 
Item: 7 - Grupo 2
Descrição: Chá Alimentação
Descrição Complementar: Chá Alimentação Tipo: Camomila , Apresentação: Saquinho Com 1 Grama
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.000 Unidade de fornecimento: Caixa 10,00 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 5,3600 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Observações

Cancelado
no

julgamento

21/07/2022
17:53:01

Item cancelado no julgamento. Motivo: As três empresas primeiras colocadas foram convocadas para
a etapa fechada e estavam com propostas abaixo do valor máximo estimado, porém todas tiveram
suas propostas desclassificadas. Já a quarta empresa não foi convocada para a etapa fechada e sua
proposta foi maior que o máximo permitido.

Fim do documento

Termo de Adjudicação (completo) do Pregão 53/2022. (1111615)         SEI 0004050-96.2022.6.02.8000 / pg. 238



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 25 de julho de 2022.

Prezados (as),

 

Em complemento ao check-list (1110382) enviado pelo Pregoeiro no dia 22/07/2022,
remeto em anexo novo Termo de Adjudicação (completo) do Pregão
53/2022 (1111615). Devido a um lapso esqueci de adjudicar os itens do Grupo 1 (um)
no final do expediente de sexta-feira. 

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA,
Pregoeiro, em 25/07/2022, às 18:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1111618 e o código CRC AF9B573E.

0004050-96.2022.6.02.8000 1111618v1
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PROCESSO : 0004050-96.2022.6.02.8000
INTERESSADO : SEALMOX
ASSUNTO : HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 53/2022. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

 

Parecer nº 1015 / 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 53/2022, objetivando o
registro de preços de gêneros alimentícios, de acordo com as
quantidades, especificações e condições descritas no Termo
de Referência (1054448), aprovado pela Secretaria de
Administração no evento SEI nº 1070050, Edital e Anexos
1096469.

 
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 1110382. 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 -
 1096473

DOU - 1098478
Portal - 1097852

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 -
 1096473
DOU - 1098478
Portal - 1097852
 

3
Foi respeitado o prazo de 8 (oito) dias entre a divulgação da licitação (publicação do aviso do edital) e a realização do certame?
Ref. Decreto nº 5.450/05, art. 17, §4º.

SIM

Publicação em:
30/06/2022
(Comprasnet)
01/07/2022
(DOU)
01/07/2022
(Portal)
 
Ata Pregão
53/2022
(1110260) -
15/07/2022

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
53/2022
(1110260)

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 -
1111615

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 -
 1110266

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 4613
- 1110382

8 Os documentos apresentados pela licitante estavam válidos na data da sessão? SIM
Consulta pelo
Pregoeiro -
1110382

9 A proposta da licitante declarada vencedora foi assinada por pessoa com poderes para representar a empresa? SIM
Propostas:
Grupo 1:
1108663
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10 Foi aferida a conformidade técnica? SIM
Item 9 da
informação 4613
1110382

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: 1109870
CADIN: 1110201

12 Consta dos autos Lista de Verificação elaborada pelo Pregoeiro? SIM Informação 4613
-  1110382

 
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 53/2022, que visa o
registro de preços de gêneros alimentícios, de acordo com as
quantidades, especificações e condições descritas no Termo
de Referência (1054448), Edital e Anexos 1096469, conforme
relatório Resultado por Fornecedor (1110266), cujo licitante
vencedor foi a Empresa - DPS GONCALVES INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n°
64.106.552/0001-61, em razão do melhor lance ofertado no
valor total por fornecedor de R$ 97.858,50 (noventa e sete mil
oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).

 
Registro, por oportuno, que os intens que

compõem o Grupo 2 foram cancelados no julgamento, por
ausência de propostas dentro do valor máximo aceitável,
conforme informação constante na Ata do Pregão (1110260) e
no Termo de Adjudicação (1111615).

 
À superior consideração do Senhor Diretor-Geral.

Documento assinado eletronicamente por SÉRGIO RAMOS COSTA JÚNIOR, Assessor
Jurídico, em 26/07/2022, às 14:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1111626 e o código CRC 52859AFD.

0004050-96.2022.6.02.8000 1111626v2
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CONCLUSÃO

Maceió, 26 de julho de 2022.
Senhor Presidente,
 
Cuida-se de procedimento voltado à análise

da regularidade do Pregão Eletrônico nº nº 53/2022, objetivando o
registro de preços de gêneros alimentícios, de acordo com as
quantidades, especificações e condições descritas no Termo de
Referência (1054448), aprovado pela Secretaria de Administração no
evento SEI nº 1070050, Edital e Anexos 1096469.

Por meio do Parecer nº 1015/2022 (1111626), 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 havendo
óbice à homologação do PE nº 53/2022, que visa o registro de preços
de gêneros alimentícios, de acordo com as quantidades,
especificações e condições descritas no Termo de Referência
(1054448), Edital e Anexos 1096469, conforme relatório Resultado
por Fornecedor (1110266), cujo licitante vencedor foi a Empresa -
DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 64.106.552/0001-61, em razão do
melhor lance ofertado no valor total por fornecedor de R$ 97.858,50
(noventa e sete mil oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta
centavos).

Convém registrar que os itens que compõem o Grupo 2
foram cancelados no julgamento, por ausência de propostas dentro
do valor máximo aceitável, conforme informação constante na Ata do
Pregão (1110260) e no Termo de Adjudicação (1111615).

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.

 
Respeitosamente,
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Documento assinado eletronicamente por MAURÍCIO DE OMENA SOUZA, Diretor-
Geral, em 26/07/2022, às 19:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1112356 e o código CRC 0BD0B141.

0004050-96.2022.6.02.8000 1112356v1
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PROCESSO : 0004050-96.2022.6.02.8000
INTERESSADO : Secretaria de Administração
ASSUNTO : Homologação de pregão eletrônico e autorização de convocação para assinatura de contrato

 

Decisão nº 3241 / 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 1015/2022 (1111626), atestando a legalidade
de todo o certame, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e
legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº 53/2022, cujo
objeto é o registro de preços de gêneros alimentícios, de acordo com
as quantidades, especificações e condições descritas no Termo de
Referência (1054448), aprovado pela Secretaria de Administração no
evento SEI nº 1070050, Edital e Anexos 1096469.

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019 e, subsidiariamente, na Lei
nº 8.666/93, AUTORIZO a convocação, para assinatura do
contrato, da empresa - DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 64.106.552/0001-
61, em razão do melhor lance ofertado por fornecedor de R$
97.858,50 (noventa e sete mil oitocentos e cinquenta e oito reais e
cinquenta centavos),  conforme relatório Resultado por
Fornecedor (1110266), tendo como licitante vencedor do Grupo 1.

À Secretaria de Administração para as providências que
se fizerem necessárias à realização da contratação decorrente da
presente Decisão.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Presidente

Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Presidente, em
27/07/2022, às 20:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1112827 e o código CRC CF58ABCE.

0004050-96.2022.6.02.8000 1112827v5
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas
 

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
Nº 00053/2022 (SRP)

 
Às 23:25 horas do dia 01 de agosto de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0004050-96.2022,
Pregão nº 00053/2022. 
 

 
Resultado da Homologação

 
Grupo 1
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 110.088,5000
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R$
97.858,5000 .
 
Itens do grupo:

 1 - Café

 2 - Café

 3 - Café

 
Grupo 2
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Critério de Valor: R$ 32.341,5000
Situação: Cancelado no julgamento
 
Itens do grupo:

 4 - Adoçante

 5 - Leite em pó

 6 - Açúcar

 7 - Chá Alimentação

 
Item: 1 - Grupo 1
Descrição: Café
Descrição Complementar: Intensidade: Média, Empacotamento: Almofada, Tipo: Tradicional, Apresentação: Torrado
Moído,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 6.000 Unidade de fornecimento: Pacote 250,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 13,0400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 11,9900
e a quantidade de 6.000 Pacote 250,00 G .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações
Adjudicado 25/07/2022

18:26:10
- Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:DPS GONCALVES INDUSTRIA E

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:64.106.552/0001-61, Melhor lance
: R$ 11,9900
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Homologado 01/08/2022
23:25:54

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
Item: 2 - Grupo 1
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café Apresentação: Torrado Em Grão , Intensidade: Média , Tipo: Tradicional , Característica
Adicional: Grãos Café Arábica
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 450 Unidade de fornecimento: Pacote 1,00 KG
Valor Máximo Aceitável: R$ 65,6100 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 52,4900
e a quantidade de 450 Pacote 1,00 KG .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 25/07/2022
18:26:11 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:DPS GONCALVES INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:64.106.552/0001-61, Melhor lance

: R$ 52,4900

Homologado 01/08/2022
23:25:57

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
Item: 3 - Grupo 1
Descrição: Café
Descrição Complementar: Café Característica Adicional: Descafeinado , Intensidade: Média , Tipo: Tradicional ,
Apresentação: Solúvel Granulado
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Sachê 50,00 G
Valor Máximo Aceitável: R$ 11,6200 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado
 
Adjudicado para: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA , pelo melhor lance de R$ 11,4900
e a quantidade de 200 Sachê 50,00 G .

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado 25/07/2022
18:26:13 -

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:DPS GONCALVES INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ/CPF:64.106.552/0001-61, Melhor lance

: R$ 11,4900

Homologado 01/08/2022
23:26:00

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

 
Item: 4 - Grupo 2
Descrição: Adoçante
Descrição Complementar: Adoçante Aspecto Físico: Líquido , Ingredientes: Sucralose, Acesulfame De Potássio,
Benzoato De Sód , Tipo: Dietético , Características Adicionais: Acidulante Ácido Cítrico,Citrato De Sódio
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 300 Unidade de fornecimento: Frasco 100,00 ML
Valor Máximo Aceitável: R$ 9,7000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Cancelado
no

julgamento

21/07/2022
17:53:01 -

Item cancelado no julgamento. Motivo: As três empresas primeiras colocadas foram
convocadas para a etapa fechada e estavam com propostas abaixo do valor máximo

estimado, porém todas tiveram suas propostas desclassificadas. Já a quarta
empresa não foi convocada para a etapa fechada e sua proposta foi maior que o

máximo permitido.
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Homologado 01/08/2022
23:26:09

JOSE
RICARDO
ARAUJO
E SILVA

 
Item: 5 - Grupo 2
Descrição: Leite em pó
Descrição Complementar: Leite Em Pó Origem: De Vaca , Teor Gordura: Desnatado , Solubilidade: Instantâneo
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 150 Unidade de fornecimento: Grama
Valor Máximo Aceitável: R$ 28,2100 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Cancelado
no

julgamento

21/07/2022
17:53:01 -

Item cancelado no julgamento. Motivo: As três empresas primeiras colocadas foram
convocadas para a etapa fechada e estavam com propostas abaixo do valor máximo

estimado, porém todas tiveram suas propostas desclassificadas. Já a quarta
empresa não foi convocada para a etapa fechada e sua proposta foi maior que o

máximo permitido.

Homologado 01/08/2022
23:26:12

JOSE
RICARDO
ARAUJO
E SILVA

 
Item: 6 - Grupo 2
Descrição: Açúcar
Descrição Complementar: Açúcar Tipo: Demerara , Coloração: Amarelada
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.000 Unidade de fornecimento: Embalagem 1,00 KG
Valor Máximo Aceitável: R$ 7,2400 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Cancelado
no

julgamento

21/07/2022
17:53:01 -

Item cancelado no julgamento. Motivo: As três empresas primeiras colocadas foram
convocadas para a etapa fechada e estavam com propostas abaixo do valor máximo

estimado, porém todas tiveram suas propostas desclassificadas. Já a quarta
empresa não foi convocada para a etapa fechada e sua proposta foi maior que o

máximo permitido.

Homologado 01/08/2022
23:26:14

JOSE
RICARDO
ARAUJO
E SILVA

 
Item: 7 - Grupo 2
Descrição: Chá Alimentação
Descrição Complementar: Chá Alimentação Tipo: Camomila , Apresentação: Saquinho Com 1 Grama
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 2.000 Unidade de fornecimento: Caixa 10,00 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 5,3600 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

 
Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Cancelado
no

julgamento

21/07/2022
17:53:01 -

Item cancelado no julgamento. Motivo: As três empresas primeiras colocadas foram
convocadas para a etapa fechada e estavam com propostas abaixo do valor máximo

estimado, porém todas tiveram suas propostas desclassificadas. Já a quarta
empresa não foi convocada para a etapa fechada e sua proposta foi maior que o

máximo permitido.

Homologado 01/08/2022
23:26:17

JOSE
RICARDO
ARAUJO
E SILVA
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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.
À SLC, para publicar o resultado do certame,

destacando que há convocação de cadastro de reserva aberta
até o próximo dia 3.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 01/08/2022, às 23:29, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1116235 e o código CRC 1CC6BE8E.

0004050-96.2022.6.02.8000 1116235v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 03 de agosto de 2022.
Juntada a ata do Cadastro de Reserva

(doc. 1117446), devolvo os autos SLC, para publicidade e
convocação da adjudicatária para a assinatura da respectiva
ARP.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 03/08/2022, às 09:31, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1117448 e o código CRC 4B1B2151.
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SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTE

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 17/2022

O TRF 1ª Região torna público que o Pregão em epígrafe, cujo objeto é a
contratação de empresa para fornecimento de POLTRONAS ERGONÔMICAS, incluindo-se a
assistência técnica da garantia, pelo período mínimo de 07 (sete) anos, foi H O M O LO G A D O
pelo senhor Diretor-Geral, Carlos Frederico Maia Bezerra. Empresa Vencedora: TECNO2000
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ: 21.306.287/0001-52, que ofertou o valor unitário de
R$ 1.960,00. Conforme Decisão 16185971, constante do PAe/SEI 0016964-
27.2021.4.01.8000. Ressalta-se que os autos encontram-se com vista franqueada a todos os
interessados.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Diretora da Divisão de Licitações

(SIDEC - 03/08/2022) 090027-00001-2022NE800014

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 32/2022

Processo nº TRF2-EOF-2022/0065. Objeto: Aquisição de mobiliário, com
fornecimento e instalação, através do Sistema de Registro de Preços. O Senhor Pregoeiro
decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe da seguinte maneira: a) Itens 4 e 10
à empresa O MOVELEIRO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.; b) Itens 3, 5 e 9 à empresa
PROPAGA MULTIVENDAS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA.; c) Item 7 à empresa JOÃO L
MARANGON; d) Itens 2 e 6 à empresa FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
LTDA.; e) Item 8 à empresa MODILAC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA. OBS.: O
item 1 foi cancelado por inexistência de proposta.

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 03/08/2022)

S EC R E T A R I A - G E R A L
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

Partícipes: Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.
A.. Objeto: Concessão de operações de empréstimos/financiamento, com consignação em
folha de pagamento, a magistrados e servidores, ativos e inativos, todos do quadro de
pessoal do TRF-2. Data da assinatura: 22/07/2022. Prazo de vigência: 60 (sessenta) meses,
contados da data de sua assinatura. Processo n.º TRF2-ADM-2017/00318. Acordo de
Cooperação n.º TRF2-ACC-2022/00017.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: Nota de empenho: 2022NE000339, emitida em 01/08/2022. Contratante: TRF-
2ªRG. Contratada: RL INFORMATICA LTDA. Objeto: Aquisição de mat. De consumo de proc.
de dados, HD CFTV. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decreto 10.024/19.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido: 168420. Elemento de despesa:
339030. Valor total do empenho: R$ 69.690,00. Proc. nº TRF2-EOF-2022/00049.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0026630-61.2022.4.03.8000; Objeto: Contratação de Professor Doutor
como formador no curso "Provas: Aspectos Teóricos e Práticos", na modalidade híbrida,
atuação no dia 22/08/2022, carga horária de 2 horas-aula; Contratado: Vitor Lia de Paula
Ramos (CPF nº 764.360.800-82); Valor Total: R$600,00 (seiscentos reais); Fundamento
Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o art. 13, inciso VI, da Lei n.º 8.666/93;
Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação: Marisa Ferreira dos
Santos, Desembargadora Federal Presidente.

R E T I F I C AÇ ÃO

No Extrato de Inexigibilidade de Licitação do Processo n.º 0004231-
38.2022.4.03.8000, publicado no Diário Oficial da União, Edição nº 145, de 02/08/2022,
pág. 136, no item Valor, onde se lê: "R$41.380,00 (quarenta e um mil trezentos e oitenta
reais)", leia-se: "R$ 49.871,10 (quarenta e nove mil oitocentos e setenta e um reais e dez
centavos)".

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
SUBSECRETARIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2022 - UASG 90029

Nº Processo: 0005946-18.2022.4. Objeto: Aquisição de veículos automotores
novos para compor a frota oficial do Tribunal Regional Federal da 3ª Região.. Total de
Itens Licitados: 3. Edital: 04/08/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço: Av. Paulista, 1842
- Torre Norte, 11 Andar, Conjunto 118, Bela Vista - São Paulo/SP ou
https://www.gov.br/compras/edital/90029-5-00031-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 04/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas:
18/08/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras.

ROGER WILLIANS DORNELES DOS SANTOS
Pregoeiro Substituto

(SIASGnet - 03/08/2022) 90029-20901-2022NE000100

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 17/2022. P.A. 0004656-38.2022.4.04.8000. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: LEX Editora S.A. OBJETO: Fornecimento da base de dados da CONTRATADA ,
para acesso via internet, das Revistas Lex Magister, pelo período de 12 (doze) meses.
ORIGEM: Inexigibilidade de Licitação. DOT. ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho -
168396 - Julgamento de Causas na Justiça Federal; Natureza da Despesa 3390.39 - Outros
Serviços de Terceiros - PJ e Nota de Empenho n.º 2022NE500510, datada de 01/08/2022.
PREÇO TOTAL: R$ 23.000,00. VIGÊNCIA: 02/08/2022 a 02/08/2023. ASSINATURA:
02/08/2022. SIGNATÁRIOS: Sr. Antonio Cesar Marques de Matos, Diretor Administrativo do
TRF 4ª Região e Sra. Marlene de Fátima Imhoff, Sócia da Empresa Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO nº 15/2022. P.A. 0004889-35.2022.4.04.8000. CONTRATANTE: TRF 4ª Região.
CONTRATADA: SOLUTI - Soluções em Negócios Inteligentes S/A. OBJETO: Emissão de
certificados digitais, com validação presencial de documentação e fornecimento de tokens
criptográficos. ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 24/2021-Ata de Registro de Preços 01/2022 -

SJRS. DOT. ORÇAMENTÁRIA: Programa de Trabalho nº 168400 - Ações de Informática;
Natureza da Despesa 3390.40 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ
e Nota de Empenho n° 2022NE500906, datada de 04/07/2022. PREÇO TOTAL: R$ 1.098,90.
VIGÊNCIA: 02/08/2022 a 02/08/2025. ASSINATURA: 02/08/2022. SIGNATÁRIOS: Sr. Antonio
Cesar Marques de Matos, Diretor Administrativo do TRF 4ª Região e Sra. Raquel Sousa
Silva, Procuradora da Empresa Contratada.

AVISO DE REGISTRO DE PREÇOS

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com base no art. 61, §
único, da Lei nº 8.666/93, torna público à Ata de Registro de Preços nº
039/2022, correspondente ao Pregão Eletrônico SRP nº 074/2022, assinado em
21/07/2022, com vigência de 21/07/2022 a 21/07/2023, visando a aquisição de
Webcam, através do Sistema de Registro de Preços, atuando o Tribunal
Regional Federal da 2ª Região (TRF2) como gerenciador e como Participantes
os órgãos descritos na tabela constante do item 3 do Anexo I, conforme P. A.
nº TRF2- EOF-2022/00036, empresa Braslync Comércio Eletrônico Ltda., cuja
íntegra pode ser consultada por meio do link:
https://www10.trf2.jus.br/ai/transparencia-publica/licitacoes-compras-contratos-
atas-rp/compras-contratos-e-atas/ ano 2022 / mês agosto.

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
Diretor Geral

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Espécie: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 221/2022. P.A. 0001198-
47.2021.4.04.8000. CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO e
PREFEITURA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS - RJ. OBJETO: Cessão do direito de uso do SEI,
Sistema Eletrônico de Informações, criado pelo TRF4, para o CESSIONÁRIO, para utilização
em base única. BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei 8.666/93. ASSINATURA:
13/07/2022. VIGÊNCIA: 04/08/2022 a 04/08/2027. SIGNATÁRIOS: Desembargador Federal
Ricardo Teixeira do Valle Pereira, Presidente do TRF 4ª Região e Sr. Rubens José França
Bomtempo, Prefeito Municipal.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Espécie: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 261/2022. P.A. 0005392-
61.2019.4.04.8000. CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO e
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. OBJETO: Renovação da cessão do direito de
uso do SEI, Sistema Eletrônico de Informações, criado pelo TRF4, para o CESSIONÁRIO, para
utilização em base única. BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei 8.666/93. A S S I N AT U R A :
29/07/2022. VIGÊNCIA: 04/08/2022 a 04/08/2027. SIGNATÁRIOS: Desembargador Federal
Ricardo Teixeira do Valle Pereira, Presidente do TRF 4ª Região e Claudio Bomfim de Castro
e Silva, Governador do Estado.

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Espécie: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA nº 254/2022. P.A. 0008367-
90.2018.4.04.8000. CONVENENTES: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO e
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS - GO. OBJETO: Cessão do direito de uso do SEI,
Sistema Eletrônico de Informações, criado pelo TRF4, para o CESSIONÁRIO, para utilização
em base única. BASE LEGAL: art. 116 e parágrafos da Lei 8.666/93. ASSINATURA:
02/08/2022. VIGÊNCIA: 04/08/2022 a 04/08/2027. SIGNATÁRIOS: Desembargador Federal
Ricardo Teixeira do Valle Pereira, Presidente do TRF 4ª Região e Sr. Roberto Naves e
Siqueira, Prefeito Municipal.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO Nº 23/2022

O TRF da 5ª Região torna público que o objeto do Pregão Eletrônico nº 23/2022
(Processo Administrativo Virtual SEI nº 0004172-86.2022.4.05.7000) - contratação de
empresa especializada em sistemas de climatização para fornecer e instalar um novo
sistema de refrigeração, tipo Fluxo de Refrigerante Variável - VFR, para substituir o sistema
de refrigeração existente no Edifício-Sede do Tribunal Regional Federal da 5ª Região - foi
adjudicado e homologado em favor da empresa CONNECTOR ENGENHARIA LTDA (CNPJ nº
01.114.245/0001-02), com o preço global de R$ 7.949.999,55 (sete milhões e novecentos
e quarenta e nove mil e novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco
centavos).

MARCELO NOBRE TAVARES
Pregoeiro

(SIDEC - 03/08/2022) 090031-00001-2022NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA TRE/AL n° 07/2022; Proc. SEI nº 0004046-59.2022.6.02.8000; PE nº 46/2022, Fund.
Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art.
191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº
10.024/2019 e Decreto nº 7.892/2013, com alterações e demais normas legais
aplicáveis; Gerenciador da Ata: TRE/AL; Vigência: 12 meses, contados da publicação do
extrato no DOU; Assinatura: 14/07/2022; Objeto: Registro de preços para eventual
aquisição de material de consumo - gêneros alimentícios - água mineral natural, obtida
de fontes naturais, envasada em garrafões de 20 litros, sem gás, para atender às
demandas das Unidades Cartorárias Eleitorais do Interior do Estado na manutenção de
suas atividades, no exercício 2022/2023, conforme localidades discriminadas no Anexo
Único do Termo de Referência; Relação contendo: fornecedor, CNPJ, item, marca,
unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente (consultar o PE nº
46/2022, no site: www.tre-al.jus.br - Transparência - Gestão de Contratações - Atas de
Registro de Preços); Comercial Idal de Alimentos Eireli, CNPJ 32.353.943/0001-94, Item
01, REFRESQ, garrafão, 4.000, R$ 8,45, R$ 33.800,00.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 51/2022

Processo Administrativo SEI nº 0002031-54.2021.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 25/07/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 51/2022, que tem por objeto a
prestação de serviços técnicos especializados de manutenção preventiva e corretiva, sem
fornecimento de peças, em empilhadeiras e transpaletes hidráulicos, tudo de acordo com
as quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência, adjudicado à
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empresa PA COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI , inscrita no CNPJ sob o n°
27.044.495/0001-07, pelo melhor lance no valor total de R$ 38.880,00 (trinta e oito mil,
oitocentos e oitenta 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, 3 de agosto de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 53/2022

Processo Administrativo SEI nº 0004050-96.2022.6.02.8000;
O Presidente do TRE/AL, Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, homologou,

em 27/07/2022, o resultado do Pregão Eletrônico nº 53/2022, que tem por objeto o
registro de preços de gêneros alimentícios, de acordo com as quantidades, especificações
e condições descritas no Termo de Referência, adjudicado à empresa DPS GONÇA LV ES
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 64.106.552/0001-
61, vencedora do Grupo 1, pelo melhor lance no valor total de R$ 97.858,50 (noventa e
sete mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos); 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, 3 de agosto de 2022.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2022 - UASG 70011

Nº Processo: 0005827-19.2022. Objeto: Aquisição de material de consumo -
materiais para auxiliar nos trabalhos de Auditoria da Votação Eletrônica nas Eleições 2022,
conforme especificações e condições assentadas nos ANEXO I e I-A do edital. . Total de
Itens Licitados: 7. Edital: 04/08/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de
Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou https://www.gov.br/compras/edital/70011-5-00069-
2022. Entrega das Propostas: a partir de 04/08/2022 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 18/08/2022 às 14h00 no site
www.gov.br/compras.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 03/08/2022) 70011-00001-2022NE999999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 58/2022 - UASG 70003

Nº Processo: 6947/2022. Objeto: 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: 2. Edital: 04/08/2022
das 08h00 às 17h59. Endereço: Av Andre Araujo S/n - Aleixo, Aleixo - Manaus/AM ou
https://www.gov.br/compras/edital/70003-5-00058-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 04/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 17/08/2022
às 10h00 no site www.gov.br/compras.

ALDO ANISIO PEREIRA DE FRANCA
Pregoeiro

(SIASGnet - 03/08/2022) 70003-00001-2022NE000118

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

Processo: PAD 3886/2022-TRE/AM. Espécie: Termo de Acordo de Cooperação Técnica n.
05/2022, celebrado entre o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS e, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS, a SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DO AMAZONAS, a SECRETARIA DE SEGURANÇA DO PÚBLICA DO ESTADO e a
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA POLÍCIA FEDERAL NO AMAZONAS. Objeto: com o
objetivo de receber, encaminhar e processar as demandas de violência contra a mulher em
relação aos direitos políticos, à igualdade de gênero e à participação feminina da mulher
candidata e exercente de mandato, sobretudo nas eleições de 2022, recebidas pelos canais
de atendimento das ouvidorias dos entes cooperados. Fundamentação Legal: de acordo
com a legislação que rege a matéria, a Lei n. 14.192, de 4 de agosto de 2021, a Resolução
CNJ n. 351, de outubro de 2020, as Portarias n. 417 e 421, ambas de 29 de julho de 2021,
e a Portaria n. 761/2021, em especial seu Art. 5º. Prazo de Vigência: a partir da data de
assinatura até 02/05/2023. Data da Assinatura: 02/08/2022. Assinam: pelo TRE/AM, seu
Presidente, Exmo. Desembargador JORGE MANOEL LOPES LINS, e, Desembargadora MARIA
DAS GRAÇAS PESSOA FIGUEIREDO pelo TJAM e outros.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 44/2022, assinada entre a União, por intermédio
do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa NG COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE
PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, para eventual contratação de materiais de higienização e
EPIs. FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e n.º 10.520/2002; Decretos n.º 10.024/2019
e 7.892/2013; Resolução Administrativa TRE-BA nº 10/2007, PROCESSO: SEI N° 0002420-
21.2022.6.05.8000. VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura. ASSINATURA:
03/08/2022. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e o Sr. Nelson de
Aguiar Garcia Júnior.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário (R$)

. 7 Álcool Etílico em Gel 70% 397.787 2,44

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO Nº 46/2022

Comunicamos o adiamento da licitação supracitada , publicada no D.O.U de
21/07/2022, .Entrega das Propostas: a partir de 21/07/2022, às 08h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/08/2022, às 09h00 no site
www.comprasnet.gov.br. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de Serviços de
filmagem, monitoramento, sonorização e produção de material gravado para registro,
divulgação local e transmissão dos procedimentos de auditoria mediante Votação
Paralela, a serem realizados nas Eleições de 2022, durante o período de votação em

primeiro turno, e também no segundo turno, se houver, bem como a revisão, se
necessário, de todo o material gravado através de sua exibição e conferência com os
votos inseridos nas urnas eletrônicas

MARCONNI RODRIGUES DE ALCANTARA SANTOS
Pregoeiro

(SIDEC - 03/08/2022) 070013-00001-2022NE000001

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Espécie: NOTA DE EMPENHO N.º 2022NE000930, emitida em 26/07/2022. FAVORECIDO:
MACHADO ARMARINHOS LTDA. OBJETO: - Aquisição de material de expediente (Itens nº
38, 57, 71, 72) VALOR: R$ 37.560,00. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico 24/2021, e
Leis 10520/02 e 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.33.90.30.16; Ação
02.061.0033.4269.0001, PROCESSO nº 0017509-21.2021.6.05.8000.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 70/2022 - UASG 70007

Nº Processo: 9750/2022. Objeto: Fornecimento de arranjos florais naturais, de
acordo com as necessidades e as características das cerimônias a serem realizadas pelo
TRE-CE, conforme as especificações do edital.. Total de Itens Licitados: 1. Edital:
04/08/2022 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00. Endereço: Rua Jaime Benevolo, 21,
Centro - Fortaleza/CE ou https://www.gov.br/compras/edital/70007-5-00070-2022. Entrega
das Propostas: a partir de 04/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 18/08/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

MARIA DA CONCEICAO PINHEIRO NOGUEIRA
Pregoeira

(SIASGnet - 03/08/2022) 70007-00001-2022NE000001

DIRETORIA-GERAL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 4º Termo Aditivo ao Contrato N.º 14/2017 celebrado com a empresa VÂNIA
MARIA ADEODATO CAVALCANTE Objeto: visa alterar o PREÂMBULO do presente contrato
em virtude do falecimento de um dos locadores,.. Fundamento: Fundamenta-se este termo
aditivo no art. 60 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e na autorização do Diretor-Geral
no PAD n.º 6.710/2022.. Assina, pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE e
pela contratada VÂNIA MARIA ADEODATO CAVALCANTE DATA: 02/08/2022

EXTRATO DE CONTRATO

Processo PAD n.º 19952/2021. Espécie: Contrato n.º 37/2022. Partes: TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO CEARÁ e a empresa a empresa FAZ EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI.,
inscrita no CNPJ sob n.º 10.533.966/0001-48. Objeto: contratação de empresa prestadora
de serviços comuns de apoio administrativo, incluindo atendimento ao eleitor, copa,
recepção, teleatendimento, transporte e manutenção de equipamentos, com dedicação
exclusiva de mão de obra, conforme especificações descritas no Anexo III - Termo de
Referência e Subanexos, conforme especificações técnicas estabelecidas no Edital do
Pregão Eletrônico nº 37/2022 e seus anexos. Fundamento Legala) No Pregão Eletrônico
37/2022, conforme a Lei n.º 10.520/2002, Decreto n.º 10.024/2019 b) Nos termos
propostos pela CONTRATADA que, simultaneamente: - constem no processo administrativo
n.º 19.952/2021; - 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:
Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE e, pela contratada ,Ricardo Fernandes de
Souza,. Data: 10/08/2022.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 9º Termo Aditivo ao Contrato N.º 29/2019 celebrado com a empresa
UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ. Objeto: visa o acréscimo de 1 (um) posto de
Estagiário de Nível Superior para o período de 1º/8/2022 a 31/7/2023. Fundamento: art.
65, §1º, da Lei 8.666/93 e suas alterações, c/c a cláusula sexta do Contrato, e na
autorização superior constante do Processo Administrativo Digital n.º 12.496/2021. Assina,
pelo TRE, Hugo Pereira Filho, Diretor-Geral do TRE-CE e pela contratada FRAN C I S CO
PALÁCIO LEITE. DATA: 02/08/2022

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Espécie: Inexigibilidade. Objeto: Contratação do curso "Prevenção e Enfrentamento ao
Assédio Moal, Sexual e Discriminação" Contratado: Veredas - Consultoria e Estratégia em
Direitos Humanos LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 43.439.919/0001-99, com custo total de
R$12.000,00 (doze mil reais),,. Fundamento: art. art. 25, II, c/c o art. 13 da Lei n º
8.666/93, e Processo SEI n.º 2022.0.000000385-0. Ratificado por: Hugo Pereira Filho,
Diretor-Geral do TRE-CE. Data: 02/08/2022.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ORÇAMENTO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2022 - UASG 70015

Nº Processo: 33046620226088000. Objeto: Aquisição de aparelhos de ar
condicionado do tipo split.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 04/08/2022 das 12h00 às
17h59. Endereço: Av. Joao Batista Parra, 575, Praia do Sua, Praia do Suá - Vitória/ES ou
https://www.gov.br/compras/edital/70015-5-00042-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 04/08/2022 às 12h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 18/08/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Senhores licitantes, ocorrendo
divergência entre a descrição do produto constante no código SIASG (CATMAT) e no Termo
de Referência (Anexo I), prevalecerá a descrição deste último..

ALOYSIO GABRIEL MATTOS
Chefe da Seção de Licitação

(SIASGnet - 02/08/2022) 70015-00001-2022NE000156

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 59/2022 - UASG 070023 - TRE/GO

Nº Processo: 22 .0.000000221-0.
Dispensa Nº 30/4933. Contratante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS.
Contratado: 11.383.230/0001-01 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA .
Objeto: Prestação de serviços de confecção de crachás de identificação, cordões, porta-crachás
e presilhas.
Fundamento Legal: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II. Vigência: 29/07/2022 a 29/07/2023.
Valor Total: R$ 2.544,00. Data de Assinatura: 29/07/2022.

(COMPRASNET 4.0 - 01/08/2022).
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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.

Resultado: a empresa DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA,
inscrita no CNPJ sob o n° 64.106.552/0001-61, vencedora do Grupo 1, pelo melhor lance no
valor total de R$ 97.858,50 (noventa e sete mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e
cinquenta centavos)

Documentos:

Edital
Publicação do Aviso de Licitação no DOU 
Publicação do Aviso de Homologação no DOU
Inteiro Teor do Processo SEI
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 08/2022 

Processo nº 0004050-96.2022.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 53/2022

Aos 05 dias do mês agosto de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão
do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito
no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol,
CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio
Leão  Praxedes,  brasileiro,  casado,  Magistrado,  portador  da  Carteira  de  Identidade  nº
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68,  residente e domiciliado nesta
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 64.106.552/0001-61,  sediada em Av. José Furcin,
158 – Jd. Santa Rosa – Bariri – SP - CEP 17.255-150, Telefones: (14) 3662-8725 – (16) 98115-
9815,  Email:  cafefraterno.adm@gmail.com,  diego.dpsgoncalves@gmail.com,  representada
por Diego Gonçalves, CPF nº 304.790.078-70, para eventual fornecimento dos materiais
abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico
nº 53/2022, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei
de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de
2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações,
e demais normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item (ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 53/2022:

LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID.

QUANT.
TOTAL

REGISTRAD
A

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

01 01

CAFÉ TORRADO
MOÍDO, 1ª linha,

tipo gourmet, em-
balagem tipo vá-
cuo ou valvulada,
pacote com 250 g.
Pureza comprova-

da através de
“Certificado de Au-
torização ao uso

do selo de pureza
ABIC”, comprova-
do no site da ABIC.
A qualidade deve
ser comprovada

pelo Certificado no
PQC - Programa de
Qualidade do Café,
da ABIC, em plena

validade, com
nota de Qualidade
Global mínima de
7,3 pontos na Es-
cala Sensorial do
Café; Normas téc-
nicas em confor-
midade com as
Resoluções RDC

FRATERNO
GOURMET 

Pacote
250g

6.000 11,99 71.940,00
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

vigentes da ANVI-
SA, Decretos, Leis
e Instruções Nor-
mativas vigentes.
Validade mínima:
11 meses no ato

da entrega (grava-
do em cada emba-
lagem de 250g). 

01 02

CAFÉ TORRADO
EM GRÃO tipo Ex-

presso, pureza
comprovada atra-
vés de “Certificado
de Autorização ao
uso do selo de pu-
reza ABIC”, com-

provado no site da
ABIC. A comprova-
ção de qualidade
do produto de-

monstrada através
de laudos emitidos

por laboratórios
credenciados pelo
Ministério da Saú-
de e/ou Ministério

da Agricultura.
Embalagem valvu-
lada ou à vácuo.
Apresentação em
pacotes de 1 Kg.
Validade mínima:
05 meses no ato

da entrega. 

: FRATERNO
GRÃO

GOURMET 

Pacote
01kg 

450 52,49 23.620,50 

01 03

CAFÉ DESCAFEI-
NADO instantâneo,
registro no Minis-
tério da Saúde e/
ou Ministério da
Agricultura, com
apresentação em
embalagem com

50g. Validade
mínima: 12 meses
no ato da entrega. 

3 CORAÇÕES 
Pacote

50g 200 11,49 2.298,00 

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 53/2022:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, a partir da
data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:

Ata de Registro de Preços nº 08/2022 - sem assinatura (1120572)         SEI 0004050-96.2022.6.02.8000 / pg. 258



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto  registrado a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições do processo de venda;

b) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo
de referência, edital de licitação e anexos respectivos;

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo-
máximo de 10 dias corridos.

c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente em
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornece-
dora;

d) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações exigidas
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos ofici-
ais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente;

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das se-
guintes informações:

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e venci-
mento ou período de validade;

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado;

e.3) registro no Ministério da Saúde;

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL;

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal;

i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;

j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual  ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;

k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir
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do  recebimento  da  Autorização  de  Fornecimento/Nota  de  Empenho,  na  Seção  de
Almoxarifado,  situada  na  Rua  Coronel  Pedro  Lima,  230,  Bairro  Jaraguá,  Maceió/AL,  CEP
57022–220, em seu horário normal de expediente. 

6.2. Os materiais serão recebidos:

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência;

b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente
aceitação.

6.3.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

6.4. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

6.7.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital  e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e
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j) cometer fraude fiscal.

7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa,
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das
cabíveis cominações legais.

7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item (ns)
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s)
a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) item
(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim confi-
gurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o
5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s)
item (ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim con-
siderado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a”
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido
na alínea “b” acima;

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de Forne-
cimento/Nota de Empenho.

7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do
contrato celebrado.

7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.

7.4.3. Na hipótese da entrega do material  ser efetuada de forma parcial,  o valor
da(s) multa(s)  será calculado tomando por base,  apenas, o valor do material  em
atraso.

7.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública.

 
7.5.   O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
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judicialmente.

7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.

7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.

7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.

7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

7.11. O período de atraso será contado em dias corridos.

7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.

7.12.1.  A  data  a  ser  utilizada  como referência  para  a  atualização  do débito  será  a  da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO.

8.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal (is),
devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
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8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

9- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

9.1. Exigimos que os  bens sejam constituídos,  no todo  ou  em parte,  por material
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, incisos I a
IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 

10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

10.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  , de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.

11 - DA PUBLICAÇÃO.

11.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

12 – DO FORO.

12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas,  para  dirimir  as  questões originadas deste  contrato,  com exclusão de  qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.
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Maceió, 05 de agosto de 2022.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente 

Pela Empresa:

                                          Diego Gonçalves
                                           Representante
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DESPACHO

Maceió, 05 de agosto de 2022.
À COMAP,
Para checklist da Ata de Registro de Preços nº

08/2022.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 05/08/2022, às 15:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1120574 e o código CRC 689D2485.
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 64.106.552/0001-61 DUNS®: 903029171
Razão Social: DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome Fantasia: DPS ALIMENTOS
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 23/01/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Empresa de Pequeno

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
I - Credenciamento

II - Habilitação Juridica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 28/01/2023
FGTS 25/08/2022
Trabalhista Validade: 28/01/2023(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/08/2022
Receita Municipal Validade: 10/08/2022

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: 08/08/2022 18:18 de
CPF: 126.868.468-60      Nome: ANDREA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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DESPACHO

Maceió, 08 de agosto de 2022.

 

À SLC, após preenchimento da Lista de
Verificação, Anexo V, 1121480, em cumprimento à Portaria
Presidência nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU.

 
Atenciosamente.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenadora, em 08/08/2022, às 18:48, 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
1121492 e o código CRC 6E8941A2.

0004050-96.2022.6.02.8000 1121492v1
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E-mail - 1121525

Data de Envio: 
  08/08/2022 20:39:07

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    cafefraterno.adm@gmail.com
    diego.dpsgoncalves@gmail.com

Assunto: 
   Ata de Registro de Preços nº 08/2022 - TRE-AL, para assinatura

Mensagem: 
  Prezados,

Encaminho, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 08/2022 - TRE/AL(Processo SEI n.º 0004050-
96.2022.02.8000), para imprimi-la em 02 (duas) vias, assinar em cada uma delas e devolver as vias para
o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, SLC / COMAP, Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, 6º andar, Farol,
CEP: 57.051-090 - Maceió/AL.

Obs: Caso possuam TOKEN, assinar o documento de forma eletrônica, na data de hoje, preferencialmente,
e devolver para o email: slc@tre-al.jus.br.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

Anexos:
    Ata de Registro de Preços nº 08-2022 para assinatura.pdf
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 08/2022 

Processo nº 0004050-96.2022.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 53/2022

Aos 05 dias do mês agosto de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão
do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito
no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol,
CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio
Leão  Praxedes,  brasileiro,  casado,  Magistrado,  portador  da  Carteira  de  Identidade  nº
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68,  residente e domiciliado nesta
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 64.106.552/0001-61,  sediada em Av. José Furcin,
158 – Jd. Santa Rosa – Bariri – SP - CEP 17.255-150, Telefones: (14) 3662-8725 – (16) 98115-
9815,  Email:  cafefraterno.adm@gmail.com,  diego.dpsgoncalves@gmail.com,  representada
por Diego Gonçalves, CPF nº 304.790.078-70, para eventual fornecimento dos materiais
abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico
nº 53/2022, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei
de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de
2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações,
e demais normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item (ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 53/2022:

LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID.

QUANT.
TOTAL

REGISTRAD
A

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

01 01

CAFÉ TORRADO
MOÍDO, 1ª linha,

tipo gourmet, em-
balagem tipo vá-
cuo ou valvulada,
pacote com 250 g.
Pureza comprova-

da através de
“Certificado de Au-
torização ao uso

do selo de pureza
ABIC”, comprova-
do no site da ABIC.
A qualidade deve
ser comprovada

pelo Certificado no
PQC - Programa de
Qualidade do Café,
da ABIC, em plena

validade, com
nota de Qualidade
Global mínima de
7,3 pontos na Es-
cala Sensorial do
Café; Normas téc-
nicas em confor-
midade com as
Resoluções RDC

FRATERNO
GOURMET 

Pacote
250g

6.000 11,99 71.940,00
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vigentes da ANVI-
SA, Decretos, Leis
e Instruções Nor-
mativas vigentes.
Validade mínima:
11 meses no ato

da entrega (grava-
do em cada emba-
lagem de 250g). 

01 02

CAFÉ TORRADO
EM GRÃO tipo Ex-

presso, pureza
comprovada atra-
vés de “Certificado
de Autorização ao
uso do selo de pu-
reza ABIC”, com-

provado no site da
ABIC. A comprova-
ção de qualidade
do produto de-

monstrada através
de laudos emitidos

por laboratórios
credenciados pelo
Ministério da Saú-
de e/ou Ministério

da Agricultura.
Embalagem valvu-
lada ou à vácuo.
Apresentação em
pacotes de 1 Kg.
Validade mínima:
05 meses no ato

da entrega. 

: FRATERNO
GRÃO

GOURMET 

Pacote
01kg 

450 52,49 23.620,50 

01 03

CAFÉ DESCAFEI-
NADO instantâneo,
registro no Minis-
tério da Saúde e/
ou Ministério da
Agricultura, com
apresentação em
embalagem com

50g. Validade
mínima: 12 meses
no ato da entrega. 

3 CORAÇÕES 
Pacote

50g 200 11,49 2.298,00 

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 53/2022:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, a partir da
data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:
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a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto  registrado a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições do processo de venda;

b) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata.
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5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo
de referência, edital de licitação e anexos respectivos;

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo-
máximo de 10 dias corridos.

c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente em
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornece-
dora;

d) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações exigidas
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos ofici-
ais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente;

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das se-
guintes informações:

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e venci-
mento ou período de validade;

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado;

e.3) registro no Ministério da Saúde;

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL;

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal;

i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;

j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual  ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;

k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir
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do  recebimento  da  Autorização  de  Fornecimento/Nota  de  Empenho,  na  Seção  de
Almoxarifado,  situada  na  Rua  Coronel  Pedro  Lima,  230,  Bairro  Jaraguá,  Maceió/AL,  CEP
57022–220, em seu horário normal de expediente. 

6.2. Os materiais serão recebidos:

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência;

b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente
aceitação.

6.3.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

6.4. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

6.7.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital  e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e
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j) cometer fraude fiscal.

7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa,
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das
cabíveis cominações legais.

7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item (ns)
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s)
a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) item
(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim confi-
gurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o
5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s)
item (ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim con-
siderado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a”
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido
na alínea “b” acima;

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de Forne-
cimento/Nota de Empenho.

7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do
contrato celebrado.

7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.

7.4.3. Na hipótese da entrega do material  ser efetuada de forma parcial,  o valor
da(s) multa(s)  será calculado tomando por base,  apenas, o valor do material  em
atraso.

7.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública.

 
7.5.   O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
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judicialmente.

7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.

7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.

7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.

7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

7.11. O período de atraso será contado em dias corridos.

7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.

7.12.1.  A  data  a  ser  utilizada  como referência  para  a  atualização  do débito  será  a  da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO.

8.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal (is),
devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
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8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

9- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

9.1. Exigimos que os  bens sejam constituídos,  no todo  ou  em parte,  por material
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, incisos I a
IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 

10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

10.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  , de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.

11 - DA PUBLICAÇÃO.

11.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

12 – DO FORO.

12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas,  para  dirimir  as  questões originadas deste  contrato,  com exclusão de  qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.
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Maceió, 05 de agosto de 2022.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente 

Pela Empresa:

                                          Diego Gonçalves
                                           Representante

Assinado digitalmente por DIEGO GONCALVES:
30479007870
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital, 
OU=62876768000180, OU=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=
(em branco), CN=DIEGO GONCALVES:30479007870
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.08.09 17:48:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

DIEGO 
GONCALVES:
30479007870
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E-mail - 1122817

Data de Envio: 
  10/08/2022 14:47:51

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    presidencia@tre-al.jus.br
    mariosouza@tre-al.jus.br

Assunto: 
   Envio. Ata de Registro de Preços nº 08/2022 para assinatura eletrônica do Presidente do TRE-AL

Mensagem: 
  Prezados, Boa tarde!

Encaminho, em anexo, para assinatura eletrônica do Presidente do TRE-AL, a Ata de Registro de Preços nº
08/2022, PA SEI 0004050-96.2022.6.02.8000.

Atenciosamente,

Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

Anexos:
    arp 08-2022 assinada pela empresa.pdf
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 08/2022 

Processo nº 0004050-96.2022.6.02.8000
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 53/2022

Aos 05 dias do mês agosto de 2022, O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, Órgão
do Poder Judiciário, em nome da União – Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito
no CNPJ nº 06.015.041/0001-38, sediado na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377 – Farol,
CEP: 57051-090, nesta, neste ato representado por seu Presidente, Desembargador Otávio
Leão  Praxedes,  brasileiro,  casado,  Magistrado,  portador  da  Carteira  de  Identidade  nº
215.430 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 087.912.284-68,  residente e domiciliado nesta
Cidade, resolve registrar os preços ofertados pela empresa DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 64.106.552/0001-61,  sediada em Av. José Furcin,
158 – Jd. Santa Rosa – Bariri – SP - CEP 17.255-150, Telefones: (14) 3662-8725 – (16) 98115-
9815,  Email:  cafefraterno.adm@gmail.com,  diego.dpsgoncalves@gmail.com,  representada
por Diego Gonçalves, CPF nº 304.790.078-70, para eventual fornecimento dos materiais
abaixo relacionados, conforme condições descritas nos  Anexos I e I-A do Pregão Eletrônico
nº 53/2022, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e da Lei nº 10.520, de 17
de julho de 2002, em consonância com o que faculta o art. 191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei
de Licitações e Contratos Administrativos), do Decreto nº 10. 024, de 20 de setembro de
2019, de 31 de maio de 2005, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e alterações,
e demais normas legais aplicáveis.

1 – DO OBJETO

1.1. A presente ata tem por objeto o registro de preços do(s) item (ns) abaixo, na
forma do Edital de Pregão Eletrônico nº 53/2022:

LOTE ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID.

QUANT.
TOTAL

REGISTRAD
A

VALOR
UNITÁRIO 

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

01 01

CAFÉ TORRADO
MOÍDO, 1ª linha,

tipo gourmet, em-
balagem tipo vá-
cuo ou valvulada,
pacote com 250 g.
Pureza comprova-

da através de
“Certificado de Au-
torização ao uso

do selo de pureza
ABIC”, comprova-
do no site da ABIC.
A qualidade deve
ser comprovada

pelo Certificado no
PQC - Programa de
Qualidade do Café,
da ABIC, em plena

validade, com
nota de Qualidade
Global mínima de
7,3 pontos na Es-
cala Sensorial do
Café; Normas téc-
nicas em confor-
midade com as
Resoluções RDC

FRATERNO
GOURMET 

Pacote
250g

6.000 11,99 71.940,00
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vigentes da ANVI-
SA, Decretos, Leis
e Instruções Nor-
mativas vigentes.
Validade mínima:
11 meses no ato

da entrega (grava-
do em cada emba-
lagem de 250g). 

01 02

CAFÉ TORRADO
EM GRÃO tipo Ex-

presso, pureza
comprovada atra-
vés de “Certificado
de Autorização ao
uso do selo de pu-
reza ABIC”, com-

provado no site da
ABIC. A comprova-
ção de qualidade
do produto de-

monstrada através
de laudos emitidos

por laboratórios
credenciados pelo
Ministério da Saú-
de e/ou Ministério

da Agricultura.
Embalagem valvu-
lada ou à vácuo.
Apresentação em
pacotes de 1 Kg.
Validade mínima:
05 meses no ato

da entrega. 

: FRATERNO
GRÃO

GOURMET 

Pacote
01kg 

450 52,49 23.620,50 

01 03

CAFÉ DESCAFEI-
NADO instantâneo,
registro no Minis-
tério da Saúde e/
ou Ministério da
Agricultura, com
apresentação em
embalagem com

50g. Validade
mínima: 12 meses
no ato da entrega. 

3 CORAÇÕES 
Pacote

50g 200 11,49 2.298,00 

1.2. Relação dos licitantes que aceitaram cotar seus bens em valor igual ao do vencedor
do certame para formação de cadastro de reserva, caso haja cancelamento do registro do
fornecedor, conforme previsto no subitem 16.3.1 do edital do PE nº 53/2022:

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços será de 12 (doze) meses a
partir da data da publicação do seu extrato no Diário Oficial da União.

3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias corridos, a partir da
data do recebimento da Nota de Empenho/Autorização de Fornecimento.

4 - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR.

4.1. São obrigações do Órgão Gerenciador:
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a) Gerenciar a presente Ata, indicando, sempre que solicitado, o nome do detentor da
ata, o preço, e as especificações dos materiais registrados, observada a ordem de
classificação indicada na licitação;

b) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem assim, a
compatibilidade com as obrigações assumidas;

c) Conduzir eventuais renegociações dos preços registrados, para fins de adequação
às novas condições de mercado;

d) Realizar, periodicamente, pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade
dos preços registrados na Ata;

e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas na presente Ata;

f) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do
descumprimento do pactuado na ata de registro de preços ou do descumprimento das
obrigações contratuais, em relação às suas próprias contratações;

g) Consultar o detentor da ata registrada (observada a ordem de classificação) quanto
ao interesse em fornecer o objeto  registrado a outro(s) órgão(s) da Administração
Pública que externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata.

4.2. São ainda obrigações do órgão gerenciador da ata, na condição de contratante:

a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e
condições do processo de venda;

b) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

5. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

5.1. São obrigações do detentor da Ata:

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente
Ata;

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do objeto registrado a outro
órgão da Administração Pública (não participante) que venha a manifestar o interesse
de utilizar a presente Ata.
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5.2. São ainda obrigações do detentor da Ata, na condição de contratado:

a) Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo
de referência, edital de licitação e anexos respectivos;

b) Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo-
máximo de 10 dias corridos.

c) Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente em
embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa fornece-
dora;

d) Fornecer os itens com embalagens que contenham todas as informações exigidas
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos ofici-
ais competentes e deverão estar de acordo com a legislação vigente;

e) Fornecer os itens com impressão, em cada embalagem, conforme o caso, das se-
guintes informações:

e.1) especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e venci-
mento ou período de validade;

e.2) registro no órgão competente, devidamente atualizado;

e.3) registro no Ministério da Saúde;

e.4) número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

f) Indicar endereço eletrônico (e-mail) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL;

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por e-mail ao endereço ele-
trônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

h) Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal;

i) Manter durante a execução do contrato todas as condições que culminaram em sua
habilitação, principalmente a regularidade fiscal e previdenciária, condições de
idoneidade exigidas na licitação e outras previstas na legislação vigente e na aplicável
à natureza do objeto da contratação;

j) Apresentar certidões de quitação junto à Receita Federal, Dívida Ativa da União,
INSS, FGTS e Fazenda Estadual  ou estar registrada junto ao SICAF em condição
regular;

k) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

l)  Cumprir com outras obrigações decorrentes da aplicação do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) que sejam compatíveis com o regime de
Direito Público.

6 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

6.1. Os materiais deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a partir
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do  recebimento  da  Autorização  de  Fornecimento/Nota  de  Empenho,  na  Seção  de
Almoxarifado,  situada  na  Rua  Coronel  Pedro  Lima,  230,  Bairro  Jaraguá,  Maceió/AL,  CEP
57022–220, em seu horário normal de expediente. 

6.2. Os materiais serão recebidos:

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos
com as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência;

b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente
aceitação.

6.3.  O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as especificações
previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

6.4. O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento provisório do
objeto, será de 05  (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar, emitindo o termo de
aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

6.5. Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário próprio.

6.6.  O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

6.7.    O objeto que estiver em desacordo com as especificações do edital terá seu
recebimento recusado, devendo o fornecedor, dentro do prazo de 10 (dez) dias corridos,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas previstas na
Seção 7.

7 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

7.1. Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado no
SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital  e no
contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o licitante
que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:

a) não assinar o contrato ou a ata de registro de preços;

b) não entregar a documentação exigida no edital;

c) apresentar documentação falsa;

d) causar o atraso na execução do objeto;

e) não mantiver a proposta;

f) falhar na execução do contrato;

g) fraudar a execução do contrato;

h) comportar-se de modo inidôneo;

i) declarar informações falsas; e
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j) cometer fraude fiscal.

7.2. Pela inexecução total ou parcial o licitante contratado ficará sujeito às sanções
administrativas previstas na Lei nº 10.520/2002, a serem aplicadas pela autoridade
competente do TRE/AL, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito à ampla defesa,
sem prejuízo do ressarcimento dos danos porventura causados à Administração e das
cabíveis cominações legais.

7.3. As sanções de advertência, bem como de impedimento para licitar e contratar
com a Administração Pública, poderão ser aplicadas ao licitante contratado junto com as
multas convencionais e de mora, descontando-as dos pagamentos a serem efetuados.

7.4 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas poderá aplicar as seguintes sanções
administrativas, sem prejuízo das legais, que podem ser aplicadas cumulativamente:

a) multa de 0,50% (meio por cento) por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item (ns)
entregue(s) em atraso, limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério
da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s)
a multa constante na alínea “d” abaixo, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) multa de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) por dia, sobre o valor do(s) item
(ns) entregues em desconformidade, caso o prazo de substituição daqueles assim confi-
gurados não seja cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o
5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;

c) multa de 7,50% (sete inteiros e cinquenta centésimos por cento) sobre o valor do(s)
item (ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da obrigação assumida, assim con-
siderado o atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto na alínea “a”
acima, bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado estabelecido
na alínea “b” acima;

d) 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens não entregues da Autorização de Forne-
cimento/Nota de Empenho.

7.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do
contrato celebrado.

7.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.

7.4.3. Na hipótese da entrega do material  ser efetuada de forma parcial,  o valor
da(s) multa(s)  será calculado tomando por base,  apenas, o valor do material  em
atraso.

7.4.4.  Poderão ser aplicadas ainda as seguintes sanções: suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com Administração, por prazo
não superior a 02 (dois) anos; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública.

 
7.5.   O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
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judicialmente.

7.6. Na aplicação das penalidades previstas nesta seção a autoridade competente
poderá se valer dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da prevalência e
indisponibilidade do interesse público, em decorrência de circunstâncias fundamentadas em
fatos comprovados.

7.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o
fornecimento do material, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência,
acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente,
excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente
as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro
reconhecido pela Administração. 

7.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº
8.666/1993.

7.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do
art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de
0,5% (meio por cento) ao mês.

7.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta
ao licitante contratado.

7.11. O período de atraso será contado em dias corridos.

7.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice
utilizado para atualização do valor será o IPCA.

7.12.1.  A  data  a  ser  utilizada  como referência  para  a  atualização  do débito  será  a  da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

7.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposições do Direito Privado.

7.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência,
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União.

8- DO PAGAMENTO.

8.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito
em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal (is),
devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL.

8.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

8.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

Ata de Registro de Preços nº 08/2022 - assinada (1123602)         SEI 0004050-96.2022.6.02.8000 / pg. 286



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

8.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

8.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis.

8.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos
moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo
pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a aplicação
da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP,
Onde:
EM= Encargos Moratórios
N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado:

I = (TX/100)                  I= (6/100)           I = 0,0001644
         365                             365
TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

9- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE 

9.1. Exigimos que os  bens sejam constituídos,  no todo  ou  em parte,  por material
reciclado, atóxico, biodegradável, e que estejam em conformidade com o Art. 5º, incisos I a
IV e seus parágrafos, da IN Nº 01, de 19 de janeiro de 2010 – MPOG. 

10 - DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

10.1.     É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente  ata de registro
de preços, inclusive o acréscimo de que trata o §1  º   do art. 65 da Lei n  º   8.666, de 1993  , de
acordo com o disposto no § 1º, art. 12 do Decreto nº 7.892/2013, atualizado pelo Decreto nº
9.488/2018.

11 - DA PUBLICAÇÃO.

11.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

12 – DO FORO.

12.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de
Alagoas,  para  dirimir  as  questões originadas deste  contrato,  com exclusão de  qualquer
outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

OTAVIO LEAO 
PRAXEDES:3092M1
45

Assinado de forma digital por 
OTAVIO LEAO 
PRAXEDES:3092M145 
Dados: 2022.08.10 19:08:27 
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Maceió, 05 de agosto de 2022.

Pelo TRE/AL:

Desembargador Otávio Leão Praxedes
Presidente 

Pela Empresa:

                                          Diego Gonçalves
                                           Representante

Assinado digitalmente por DIEGO GONCALVES:
30479007870
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital, 
OU=62876768000180, OU=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=
(em branco), CN=DIEGO GONCALVES:30479007870
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2022.08.09 17:48:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 11.0.1

DIEGO 
GONCALVES:
30479007870

OTAVIO LEAO 
PRAXEDES:3092M145

Assinado de forma digital por 
OTAVIO LEAO 
PRAXEDES:3092M145 
Dados: 2022.08.10 19:08:08 -03'00'
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 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 11/08/2022 18:30:20
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 7328259
   Data prevista de publicação: 12/08/2022
   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

14799435 Extrato do Contrato n. 38-2022 (PA COMARCIO E SERVIAOS
GERAIS,).rtf

0defa1088f3816b2
a152aab55609bfed 3,00 R$

116,76

14799436 Extrato Ata de Registro de PreAos n. 08-2022 -DPS
GONAALVES INDASTRIA DE ALIMENTOS LTDA.rtf

f41e15500962f3b0
defe17c34205d22f 5,00 R$

194,60

TOTAL DO OFICIO 8,63 R$
311,36
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Nº 153, sexta-feira, 12 de agosto de 2022ISSN 1677-7069Seção 3

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 91/2022 - UASG 50001

Nº Processo: 16501/2022. Objeto: Aquisição de carrinho de café/chá com 03
bandejas. Total de Itens Licitados: 1. Edital: 12/08/2022 das 09h00 às 12h00 e das 13h00
às 17h59. Endereço: Safs Quadra 06 Lote 01-trecho 03-administracao 01 Andar, Asa Sul. -

BRASÍLIA/DF ou https://www.gov.br/compras/edital/50001-5-00091-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 12/08/2022 às 09h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 25/08/2022 às 14h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: Edital
também disponível em www.stj.jus.br. Em caso de discordância existente entre as
especificações deste objeto descritas no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br e as
especificações técnicas constantes do Edital, prevalecerão as últimas.

JANAINA LIMA ARRUDA
Pregoeira

(SIASGnet - 10/08/2022) 50001-00001-2022NE000107

TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
S EC R E T A R I A

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Processo TST nº 6001850/2022-00. CLARO.SA. CNPJ: 40.432.544/0001-47. 5º termo aditivo
ao contrato PE-055/2018-B - Serviços de acesso a internet, incluindo circuitos de
comunicação de dados, locação de equipamentos e gerenciamento. VIGÊNCIA: prorrogada
por 12 meses, a contar de 10/10/2022 até 9/10/2023, nos termos do artigo 57, inciso II,
da Lei nº 8.666/1993. Programa de trabalho 02.122.0033.4256.0001, elemento de despesa
3.3.90.40, nota de empenho 2022NE000952, emitida em 29/7/2022. Assinatura: 9/8/2022.
Pelo Contratante: Dirley Sergio de Melo, Secretário de Administração. Pela Contratada:
Sheila Roberta Couto Lira e Juliana Franco Jibran Hsieh, Procuradoras.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS E TRANSPORTE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2022 - UASG 90027

Nº Processo: 0090516-25.2021. Objeto: Aquisição de bens patrimoniais
permanentes tipo circuladores de ar, refrigeradores, umidificadores e fragmentadoras de
papel, de acordo com as especificações, quantidades e exigências constantes do Anexo I do
Edital.. Total de Itens Licitados: 5. Edital: 12/08/2022 das 08h00 às 17h59. Endereço:
Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos Tribunais Superiores, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
https://www.gov.br/compras/edital/90027-5-00023-2022. Entrega das Propostas: a partir
de 12/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 24/08/2022
às 14h00 no site www.gov.br/compras.

SAMIRA YUSEF ALI
Pregoeira

(SIASGnet - 10/08/2022) 90027-00001-2022NE800014

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 69/2022 - UASG 90028

Nº Processo: EOF-2022/129. Objeto: Aquisição de placas de aço inoxidável
escovado ou espelhado, em dois tamanhos diferentes, com estojos de veludo para
homenagear os Magistrados da Justiça Federal da 2ª Região, autoridades de todos os
Poderes e servidores, em ocasiões de destaque e plaquinhas de latão escovado ou
espelhado para quadros de retratos dos Desembargadores para compor e atualizar as
Galerias de Retratos Institucionais do TRF2, por meio do Sistema de Registro de Preços..
Total de Itens Licitados: 3. Edital: 12/08/2022 das 08h00 às 17h00. Endereço: Rua Acre, Nº
80, Sala 1004, Centro - Rio de Janeiro/RJ ou https://www.gov.br/compras/edital/90028-5-
00069-2022. Entrega das Propostas: a partir de 12/08/2022 às 08h00 no site
www.gov.br/compras. Abertura das Propostas: 25/08/2022 às 13h00 no site
www.gov.br/compras.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIASGnet - 09/08/2022) 90028-00001-2022NE000298
S EC R E T A R I A - G E R A L
AVISO DE PENALIDADE

O Tribunal Regional Federal da 2.ª Região torna público que o Exmo. Sr.
Presidente, Desembargador Federal Messod Azulay Neto, decidiu, no processo
administrativo digital nº TRF2-EOF-2021/00235, aplicar à empresa Nassau Blindagens
Especiais Eireli - EPP a penalidade de impedimento de contratar com a União, pelo prazo
de 01 (um) ano, com efeitos a partir de 05/08/2022, nos termos dos subitem 8.3.4 do
Contrato nº TRF2- CON-2021/00090 c/c art. 87, inciso III, da Lei nº 8.666/93.

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
Diretor Geral

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Nota de empenho: 2022NE000343, emitida em 03/08/2022. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: MARIA ALBERTA AREAL DA COSTA. Objeto: Confecção de vestes talares - Ata
n.º TRF2-ARP-2022/00036. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos
10.024/19 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho Resumido: 168413.
Elemento de despesa: 339036. Valor total do empenho: R$ 5.720,40. Proc. nº TR F 2 - EO F -
2022/00139.

AVISO DE RESCISÃO

ESPÉCIE: Termo de Rescisão unilateral do Contrato nº TRF2-CON-2021/00090, celebrado
entre o Tribunal Regional Federal da 2ª Região e empresa Nassau Blindagens Especiais
Eireli - EPP.
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de 01 (um) veículo tipo
SUV ou Crossover, zero quilômetro, blindado, conforme constante no Processo
Administrativo Digital nº TRF2-EOF-2021/00235.
DA RESCISÃO: Fica rescindindo unilateralmente o Contrato nº TRF2-CON-2021/00090, a
partir de 05/08/2022, em observância aos arts. 77, 78, inciso I, e art. 79, inciso I, todos da
Lei nº 8.666/93, diante das informações que instruem os autos.
Rio de Janeiro, 05 de agosto de 2.022 - DESEMBARGADOR FEDERAL MESSOD AZULAY NETO
- Presidente.
PUBLIQUE-SE.

PAULO CEZAR BRAGA EDMUNDO
Diretor Geral

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo SEI n.º 0026627-09.2022.4.03.8000; Objeto: Contratação de palestrante do curso
"Provas: Aspectos Teóricos e Práticos", na modalidade híbrida - telepresencial; Contratado:
Flávio Luiz Yarshell (CPF nº 089.706.638-35); Valor Total: R$600,00 (seiscentos reais);
Fundamento Legal: Artigo 25, inciso II, combinado com o art. 13, inciso VI, da Lei n.º
8.666/93; Autorização: Otávio Augusto Pascucci Perillo, Diretor-Geral; Ratificação: Marisa
Ferreira dos Santos, Desembargadora Federal Presidente.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20/2022

PROCESSO SEI Nº 11117-53.2022.4.03.8000
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 5.301, de 17/08/2021, torna público

que o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o procedimento
licitatório do Pregão Eletrônico nº 020/2022, para aquisição de servidores de redes de
diferentes perfis para o ambiente de tecnologia da Justiça Federal da 3ª Região,
adjudicados os itens às empresas, pelos valores totais conforme segue: -01 e 02 /JAMC
Consultoria e Representação de Software Ltda., R$ 1.650.000,00, R$ 1.580.000,00; - 03 e
04/ WS Infortec Comercio Ltda., R$ 11.968,00, R$ 5.968,82.

São Paulo, 10 de agosto de 2022.
ROGER WILLIANS DORNELLES DOS SANTOS

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2022

PROCESSO SEI Nº 285381-91.2021.4.03.8000
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 5301, de 17/08/2021, torna público que

o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região negou provimento ao recurso
interposto pela empresa Postec Comércio e Serviço em Tecnologia Ltda, contra o resultado
do julgamento do Pregão Eletrônico nº 003/2022 para contratação de empresa
especializada para a prestação de serviços continuados de Manutenção Predial e de
Utilidades, com postos fixos e por demanda, em imóveis utilizados pelo Tribunal Regional
Federal da 3ª Região, e fornecimento de materiais e equipamentos necessários à
manutenção pelo período de 30 (trinta) meses; adjudicou o item 1 à empresa Sta. Fé
Engenharia e Serviços Ltda. com o valor total de R$ 4.324.996,10 e homologou o
procedimento licitatório em referência.

São Paulo, 9 de agosto de 2022.
ROGER WILLIANS DORNELES DOS SANTOS

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

PREGÃO Nº 19/2022

Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº 934-
59.2022.4.05.. , publicada no D.O.U de 27/06/2022 . Objeto: Pregão Eletrônico - Registro
de preços, com validade da ata de 1(um) ano, para aquisição de Solução de NGFW com
licenças e garantias para 48 meses. Novo Edital: 12/08/2022 das 08h00 às 17h59.
Endereço: Av. Cais do Apolo, S/n - Edf. Ministro Djaci Falcão Bairro do Recife - RECIFE -
PEEntrega das Propostas: a partir de 12/08/2022 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 26/08/2022, às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

FRANCISCO REIS NOGUEIRA SOBRINHO
Pregoeiro

(SIDEC - 11/08/2022) 090031-00001-2022NE099999

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ACRE
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 42/2022 - UASG 70002

Nº Processo: 1382-82.2022.6.01. Objeto: O objeto da presente licitação é a
escolha da proposta mais vantajosa para a Formação de Registro de Preços visando a
futura e eventual aquisição de materiais permanentes, conforme condições e
especificações contidas no Termo de Referência (Anexo I deste Edital), que integra este ato
convocatório.. Total de Itens Licitados: 17. Edital: 12/08/2022 das 08h00 às 12h00 e das
13h00 às 17h00. Endereço: Alameda Ministro Miguel Ferrante, 224, Portal da Amazônia -

Rio Branco/AC ou https://www.gov.br/compras/edital/70002-5-00042-2022. Entrega das
Propostas: a partir de 12/08/2022 às 08h00 no site www.gov.br/compras. Abertura das
Propostas: 25/08/2022 às 10h00 no site www.gov.br/compras. Informações Gerais: .

ROBSON GOES CORDEIRO
Chefe da Sclc, em Exercício

(SIASGnet - 10/08/2022) 70002-00001-2022NE000001

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato nº 38/2022; PA SEI TRE/AL nº 0002031-54.2021.6.02.8000; Fund. Legal:
Leis nº 10.520/02 e 8.666/1993 em consonância com o faculta o art. 191 da Lei nº
14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos); Partes: a União, através do
TRE/AL, e a empresa PA COMÉRCIO E SERVIÇOS GERAIS EIRELI, CNPJ nº 27.044.495/0001-
07; Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de empilhadeiras
e transpaletes hidráulicos, sem fornecimento de peças. Valor total: R$ 38.880,00 (trinta e
oito mil, oitocentos e oitenta reais); Vigência: 12 (doze) meses a partir da data de sua
assinatura (10/08/2022).

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Espécie: ATA TRE/AL n° 08/2022; Proc. SEI nº 0004050-96.2022.6.02.8000; PE nº 53/2022;
Fund. Legal: Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, em consonância com o que faculta o art.
191 da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), Decreto nº
10.024/2019 e Decreto nº 7.892/2013, com alterações; Gerenciador da Ata: TRE/AL;
Vigência: 12 meses, contados da publicação do extrato no DOU; Assinatura: 10/08/2022;
Objeto: Registro de Preços de gêneros alimentícios, de acordo com as quantidades,
especificações e condições descritas no Termo de Referência; Relação contendo: fornecedor,
CNPJ, item, marca, unidade, quantidade, valor unitário, valor total, respectivamente
(consultar o PE nº 53/2022, no site: www.tre-al.jus.br – Transparência – Gestão de
Contratações – Atas de Registro de Preços); DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA, CNPJ 64.106.552/0001-61, Item 01, FRATERNO GOURMET, pacote 250g,
6.000, R$ 11,99, R$ 71.940,00; Item 02, FRATERNO GRÃO GOURMET, Pacote 01kg, 450, R$
52,49, R$ 23.620,50; Item 03, 3 CORAÇÕES, Pacote 50g , 200, R$ 11,49, R$ 2.298,00.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de agosto de 2022.

À PREG,

 

Para registro no SIASG da  ARP nº 08/2022. 

 

Em paralelo, à SAD,

 

Para as providências de nomeação da gestão da referida ata.

 

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 15/08/2022, às 13:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1124521 e o código CRC C51A8962.

0004050-96.2022.6.02.8000 1124521v1
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E-mail - 1124549

Data de Envio: 
  15/08/2022 13:29:32

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS <slc@tre-al.jus.br>

Para:
    cafefraterno.adm@gmail.com
    diego.dpsgoncalves@gmail.com

Assunto: 
   Ata de Registro de Preços nº 08/2022 - TRE-AL, para acompanhamento 

Mensagem: 
  Prezados,

Encaminho, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 08/2022 - TRE/AL(Processo SEI n.º 0004050-
96.2022.02.8000), assinada, para acompanhamento.

Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.

Atenciosamente,

Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090

Anexos:
    Ata de Registro de Preços nº 08-2022 assinada.pdf
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

__ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________
DATA: 15/08/2022 HORA: 17:13:46 USUÁRIO: SERGIO LIMA
UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PREGÃO Eletrônico NÚMERO: 00053/2022
MODO DISPUTA: Aberto/Fechado
SITUAÇÃO AVISO: PUBLICADO NÚMERO DE ITENS: 7
REGISTRO DE PREÇOS ENCERRADO VALOR TOTAL: 97.858,50

MARQUE 'X' PARA EXPANDIR OS DADOS DO ITEM
ITEM SITUACAO
( ) 00001 INFORMADO
( ) 00002 INFORMADO
( ) 00003 INFORMADO
( ) 00004 CANCELADO
( ) 00005 CANCELADO
( ) 00006 CANCELADO
( ) 00007 CANCELADO

PF1=HELP PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANÇA PF12=RETORNA M1S

__ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________
DATA: 15/08/2022 HORA: 17:14:26 USUÁRIO: SERGIO LIMA
UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PREGÃO Eletrônico NÚMERO: 00053/2022
MODO DISPUTA: Aberto/Fechado VALOR SIGILOSO? Não

GRUPO DE ITENS JULGAMENTO POR PREÇO GLOBAL : 00001
TIPO DE OBJETO: Bens Comuns

ITEM : 00001 INFORMADO
MATERIAL : 000463584 - CAFÉ

VALIDADE DA ATA : 12/08/2022 A 12/08/2023 DATA ASSINATURA : 10/08/2022

UNID. DE FORNECIMENTO : Pacote 250,00 G
CRITÉRIO DE VALOR: Valor Máximo Aceitável

BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA
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PF3=SAI PF12=RETORNA M1T

__ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________
DATA: 15/08/2022 HORA: 17:14:36 USUÁRIO: SERGIO LIMA
UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO TRADICIONAL,
EMPACOTAMENTO ALMOFADA

PF3=SAI PF12=RETORNA

__ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________
DATA: 15/08/2022 HORA: 17:14:51 USUÁRIO: SERGIO LIMA
UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ITEM COM * MARQUE 'X' PARA VISUALIZAR VALORES RENEGOCIADOS

ITEM: 00001 - 000463584 - CAFÉ
CLASSIFICAÇÃO/VENCEDOR
PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL MARCA
QTDE TOTAL QTDE EMPENHADA QTDE A EMPENHAR
( ) 001 64106552/0001-61 DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
L
11,9900 71.940,0000 FRATERNO
0000006000 0000000000 0000006000

PF2=ADESÃO NP PF3=SAI PF4=HISTORICO PF7=RECUA PF8=AVANÇA
PF12=RETORNA M1V
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__ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________
DATA: 15/08/2022 HORA: 17:15:29 USUÁRIO: SERGIO LIMA
UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PREGÃO Eletrônico NÚMERO: 00053/2022
MODO DISPUTA: Aberto/Fechado VALOR SIGILOSO? Não

GRUPO DE ITENS JULGAMENTO POR PREÇO GLOBAL : 00001
TIPO DE OBJETO: Bens Comuns

ITEM : 00002 INFORMADO
MATERIAL : 000463572 - CAFÉ

VALIDADE DA ATA : 12/08/2022 A 12/08/2023 DATA ASSINATURA : 10/08/2022

UNID. DE FORNECIMENTO : Pacote 1,00 KG
CRITÉRIO DE VALOR: Valor Máximo Aceitável

BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA

PF3=SAI PF12=RETORNA M1T

__ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________
DATA: 15/08/2022 HORA: 17:15:40 USUÁRIO: SERGIO LIMA
UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

CAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO EM GRÃO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO
TRADICIONAL,
CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA

PF3=SAI PF12=RETORNA

__ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________
DATA: 15/08/2022 HORA: 17:15:45 USUÁRIO: SERGIO LIMA
UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
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ITEM COM * MARQUE 'X' PARA VISUALIZAR VALORES RENEGOCIADOS

ITEM: 00002 - 000463572 - CAFÉ
CLASSIFICAÇÃO/VENCEDOR
PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL MARCA
QTDE TOTAL QTDE EMPENHADA QTDE A EMPENHAR
( ) 001 64106552/0001-61 DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
L
52,4900 23.620,5000 FRATERNO
0000000450 0000000000 0000000450

PF2=ADESÃO NP PF3=SAI PF4=HISTORICO PF7=RECUA PF8=AVANÇA
PF12=RETORNA M1V

__ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________
DATA: 15/08/2022 HORA: 17:16:40 USUÁRIO: SERGIO LIMA
UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PREGÃO Eletrônico NÚMERO: 00053/2022
MODO DISPUTA: Aberto/Fechado VALOR SIGILOSO? Não

GRUPO DE ITENS JULGAMENTO POR PREÇO GLOBAL : 00001
TIPO DE OBJETO: Bens Comuns

ITEM : 00003 INFORMADO
MATERIAL : 000463570 - CAFÉ

VALIDADE DA ATA : 12/08/2022 A 12/08/2023 DATA ASSINATURA : 10/08/2022

UNID. DE FORNECIMENTO : Sachê 50,00 G
CRITÉRIO DE VALOR: Valor Máximo Aceitável

BENEFÍCIO TIPO I - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOPERATIVA

PF3=SAI PF12=RETORNA M1T

__ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________
DATA: 15/08/2022 HORA: 17:16:50 USUÁRIO: SERGIO LIMA
UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

DESCRIÇÃO DETALHADA:

CAFÉ, APRESENTAÇÃO SOLÚVEL GRANULADO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO
TRADICIONAL,
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CARACTERÍSTICA ADICIONAL DESCAFEINADO

PF3=SAI PF12=RETORNA

__ SIASG,SISRP,ATA,CONATA ( CONSULTA ATA )____________________________________
DATA: 15/08/2022 HORA: 17:16:56 USUÁRIO: SERGIO LIMA
UASG : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

ITEM COM * MARQUE 'X' PARA VISUALIZAR VALORES RENEGOCIADOS

ITEM: 00003 - 000463570 - CAFÉ
CLASSIFICAÇÃO/VENCEDOR
PREÇO UNITÁRIO VALOR TOTAL MARCA
QTDE TOTAL QTDE EMPENHADA QTDE A EMPENHAR
( ) 001 64106552/0001-61 DPS GONCALVES INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
L
11,4900 2.298,0000 3 CORAÇÕES
0000000200 0000000000 0000000200

PF2=ADESÃO NP PF3=SAI PF4=HISTORICO PF7=RECUA PF8=AVANÇA
PF12=RETORNA M1V

 

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA,
Pregoeiro, em 15/08/2022, 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
1125053 e o código CRC EB7825B6.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

DESPACHO

Maceió, 15 de agosto de 2022.

Caras colegas da SLC,

 

Fiz a publicação da vigência da ARP 08/2022 no Sistema SIASG, conforme documento
SEI 1125053 em anexo.

Documento assinado eletronicamente por SERGIO VILELA MENEGAZ LIMA,
Pregoeiro, em 15/08/2022, 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
1125069 e o código CRC 1DCF18D0.
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De: CAFE FRATERNO <cafefraterno.adm@gmail.com>
Para: "denisearaujo" <denisearaujo@tre-al.jus.br>
Data: 15/08/2022 04:53 PM
Assunto: [slc] Ata de Registro de Preços nº 08/2022 - TRE-AL, para acompanhamento {01}

Boa tarde

Confirmamos o recebimento.

att

DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Fones Fixos: (14) 3662-8725
---Celulares: (16) 98115-9815 e (14) 98155-8323
CAFÉ FRATERNO TRADICIONAL, SUPERIOR E GOURMET
www.cafefraterno.com.br

Em seg., 15 de ago. de 2022 às 13:31, TRE-AL/SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
<slc@tre-al.jus.br> escreveu:
Prezados,
 
Encaminho, em anexo, a Ata de Registro de Preços nº 08/2022 - TRE/AL(Processo
SEI n.º 0004050-96.2022.02.8000), assinada,  para acompanhamento.
 
Por gentileza, RESPONDER acusando o recebimento deste e-mail.
 
Atenciosamente,
 
Denise Maria de Araújo
SLC - TRE/AL
slc@tre-al.jus.br
(82) 2122.7764/7765/99637-3090
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CERTIDÃO

Certifico, para os devidos fins, que nesta data registrei
no SIAC- Sistema de Acompanhamento de Contratos, a Ata de
Registro de Preços n.º 08/2022 (observando que ainda não foram
anotados dados referentes à fiscalização e gestão). Do que, para
constar, eu, Denise Maria de Araújo, lavrei a presente certidão, que
segue assinada eletronicamente.

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 16/08/2022, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1125850 e o código CRC 1CBD6F15.
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Número 08/2022
Processo SEI nº: 0004050-96.2022.6.02.8000
 
Objeto: Registro de preços de gêneros alimentícios (café), de acordo com as
quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência.
 
Empresa: DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, CNPJ
nº 64.106.552/0001-61
 
Data de publicação no DOU: 12/08/2022
 
Vigência: Até 12/08/2023
 
Valor total: R$ 97.858,50.
 
Documentos:
 
Ata 08/2022
 
Publicação do Extrato da ATA
 
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, 16 de agosto de 2022.
À SEIC,
Para eventual atualização no Portal da

Transparência.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por DENISE MARIA DE ARAÚJO, Técnico
Judiciário, em 16/08/2022, às 14:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
1125876 e o código CRC 6812829A.
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