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Memorando nº 621 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEALMOX
Maceió, 15 de julho de 2020.

Para: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto: AQUISIÇÃO DE EPI'S - EXERCÍCIOS 2020/2021 - 

 

 
 

Senhor Secretário de Administração,
 
 
Esta Comissão de Planejamento de Aquisição de

Equipamentos de Proteção Individual, instituída pela Portaria
Presidência nº 215/2020 (0725352), apresenta o presente
procedimento, relacionado ao Processo Principal SEI nº 0004863-
94.2020.6.02.8000, visando a aquisição de EPIs destinados aos
servidores e autoridades desta Corte, no exercício ordinário de suas
atividades em 2020-2021.

A aquisição se faz necessária, visto o atual cenário de
pandemia por Covid-19, doença causada pelo coronavírus (SARS-CoV-
2), de alta transmissibilidade e alto índice de letalidade em seres
humanos.

Como base de cálculo para os quantitativos apresentados
no Anexo ÚNICO, utilizamos os seguintes parâmetros:

Relatórios Quantitativos de Servidores e Autoridades Eleitorais Titulares  do Pleno
e das Zonas Eleitorais (SRS - CODES), eventos SEI! 0729145 e 0729191.
ANEXO Planilha EPI'S Ordinário - 2020/2021. SEI! 0737297. Alteramos o número
de máscaras face shield para 2/pessoa, para registro em ARP. 
Acrescentamos 10% ao quantitativo total encontrado (2020 +2021), e
arredondamos para a casa das centenas e/ou do milhar.

Realizamos, ainda, pesquisa junto aos sítios eletrônicos
da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), da Organização
Mundial de Saúde (OMS), da Agência Nacional de Vigilância
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Sanitária (ANVISA), dentre outros, buscando adaptar as
recomendações para a prevenção da Covid-19 aos diversos
ambientes de trabalhos desta Justiça Especializada.

Apesar de nos ter sido atribuído o Planejamento de
Aquisição de EPIs, definidos na Norma Regulamentadora 6 do
Ministério do Trabalho e Emprego, como “todo dispositivo ou
produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à
proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no
trabalho”, é mister ressaltar a importância de aquisição, pelas
Unidades competentes, de materiais complementares que, embora
não sejam classificados como EPIs, são considerados imprescindíveis
à concretização do objetivo precípuo do presente procedimento: a
preservação da saúde de todos os que fazem a Justiça Eleitoral
Alagoana; a saber:

Barreiras de acrílico para as estações de trabalho nas
quais são realizados os atendimentos ao público;

Painéis em MDF sob medida, complementares às
estações de trabalho constantes nas unidades eleitorais, isolando
assim as ilhas individuais de trabalho.

Tapetes sanitizantes para a desinfecção dos calçados
nos locais de acesso do meio externo às dependências do
TRE/AL;

Cones demarcadores, com correntes, organizadores
de filas;

Fitas demarcadoras para o piso (amarelo/preto),
fundamentais para a indicação do distanciamento social
necessário à segurança e saúde dos que transitarem nos
ambientes da Justiça Eleitoral;

Lixeiros com tampa e pedal, para o descarte dos EPIs
(material considerado contaminado);

Sacos de lixo, para os referidos lixeiros, nas
especificações exigidas pela Vigilância Sanitária, devidamente
identificados com o símbolo de resíduos infectantes;

Totens para álcool em gel, acionados por pedal.

 
Seguem, portanto, Termo de Referência (0731450) e

anexo único (0731451), para a devida análise e posterior aprovação,
caso de sua aquiescência.

 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO
ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 28/07/2020, às 21:54, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES
PEREIRA, Técnico Judiciário, em 28/07/2020, às 22:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 28/07/2020, às 22:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0731446 e o código CRC 9886B654.

0006379-52.2020.6.02.8000 0731446v11

Memorando 621 (0731446)         SEI 0006379-52.2020.6.02.8000 / pg. 3



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 Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na
manutenção de suas atividades nos exercícios de 2020/2021,
conforme anexo único (0731451).
1.1. A aquisição deve ocorrer mediante pregão eletrônico, com
adjudicação de menor preço por item, Ata de Registro de Preços,
pelo rito sumário dado pela MP nº 926/2020, justificada com base
nas medidas previstas na Lei nº 13.979/2020 e as alterações da MP
nº 926/2020, dada a situação atual de pandemia por COVID-19.
1.2. A Ata terá duração de 12 meses. A despesa não está prevista no
PAC 2020. No entanto, com o advento da pandemia, os itens se
tornam essenciais no combate à disseminação da COVID-19.
1.3 Justifica-se as aquisições pelo fato de estarmos vivenciado uma
pandemia de COVID-19, doença causada pelo coronavírus (SARS-
COV-2), de alta transmissibilidade e elevada letalidade em seres
humanos. Considerando, ainda, o conflito das informações científicas
a respeito desta nova patologia e as constantes alterações destas
informações; ainda a indisponibilidade de vacina contra a Covid-19
para a população; tomando como base os números apresentados
nos boletins epidemiológicos relacionados à mencionada doença,
emitidos pelos órgãos de saúde do Brasil e do mundo; considerando
as medidas de enfrentamento à referida patologia, estabelecidas
pelos recentes Decretos do Governo do Estado de Alagoas e do
Município de Maceió; atendendo à Resolução nº 322/2020, do
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que estabelece medidas para
retomada dos serviços presenciais no âmbito do Poder Judiciário,
observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo
novo Coronavírus – Covid-19; por se encontrar em fase de elaboração
cartilha contendo as recomendações sanitárias para o retorno às
atividades presenciais nesta Justiça Eleitoral; e, sobretudo,
ressaltando o compromisso deste Regional com a integridade e a
saúde de todos os que fazem a Justiça Eleitoral Alagoana. 
      
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,
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originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a
utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.
2.3.1 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas
por órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a
legislação vigente.
2.3.2 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o
caso, as seguintes informações:
2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de
fabricação e vencimento ou período de validade
2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.
2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde.
2.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)
2.4 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.
2.5 – Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email
ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas
de Empenho.
2.6 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.
 
3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
3.1 - A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da
Nota de Empenho encaminhada por e–mail;     
3.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL,
situada à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria,
Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 às 18 horas,
das segundas às 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
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cumprido, limitada a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após
o 5º dia será considerada inexecução parcial do contrato;
5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de
inexecução parcial da obrigação assumida, assim considerado o
atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto no item
5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso injustificado
estabelecido no item 5.2;
5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art.
87 da Lei 8.666/1993.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
limite de 10% do valor total do contrato celebrado.
 
6. - DO PAGAMENTO
6.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem
bancária de crédito em conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o
envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), devidamente atestada(s)
pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL.
6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
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 pelos servidores membros da Comissão
de Aquisição de EPI's.
7.1.1. O ateste será dado pelos servidores membros integrantes da
Comissão de Aquisição de EPI's.
7.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da
Comissão designada 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 MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO
ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 28/07/2020, às 21:55, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES
PEREIRA, Técnico Judiciário, em 28/07/2020, às 22:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 28/07/2020, às 22:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0731450 e o código CRC 94E7A9A1.

0006379-52.2020.6.02.8000 0731450v4
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

 

 
 
 
 
   ÚNICO - TABELA DE EPI'S - ORÇAMENTO JCGA -  EXERCÍCIOS 2020/2021

ITEM ESPECIFICAÇÃO APRESENTAÇÃO TOTAL 
  ARP

   01

Máscara cirúrgica tripla camada, com
filtro, fixação com elástico, do tipo
NPH, Descartável e de uso único, baixa
condutividade térmica, baixa
inflamabilidade; Com pregas
horizontais; Fabricada em Não-tecido
de Polipropileno, duas camadas
externas de não tecido 100%
polipropileno e uma camada de filtro
de retenção bacteriana: Eficiência de
Filtração Bacteriana (BFE) > 99% e
Eficiência de Filtragem de Partículas
(EFP) > 98%); Clipe para ajuste nasal
embutido: em metal galvanizado e
revestido com plástico; Isenta de fibra
de vidro; Soldada eletronicamente por
ultrassom, Atóxica e Apirogênica,
hipoalergênica; inodora, maleável e
resistente; Cor branca ou azul;
Prazo de Validade: 3 anos a partir da
data da entrega.
Registro no Ministério da Saúde –
ANVISA;
Caixa com 100 unidades.
Embalagem contendo externamente
dados de idenficação, procedência,
data de fabricação, validade, número
de lote e registro no Ministério da
Saúde.

 
CAIXA
 

 9000

Gorro descartável, tipo touca
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   02

sanfonada com duplo elástico de
fixação nas bordas, com extremidades
plissadas, confeccionada em
polietileno de baixa densidade, não
estéril, com formato anatômico; Cor
branca; gramatura mín. 20gr.
Prazo de validade: mín. 3 anos a partir
da data da entrega.
Tamanho único. Pacote com 100
unidades.

PACOTE    1100

  03

Protetor facial, com visor de
policarbonato incolor,  transparência
superior a 90%, composto por visor,
cinta, testeira e espuma,
estrutura injetada em Polímero
PP, Alças em Polímero PP e elástico
ajustável ao redor da cabeça,
reutilizável, proteção completa para
olhos e rosto contra agentes
infecciosos. EPI de dupla proteção.
material atóxico, inodoro e insípido.
Resistência Química: Graxas, óleos,
produtos químicos, solventes, ácidos e
soluções aquosas
Registro na ANVISA. Produto deve
atender às especificações previstas
pela resolução RDC 365 de 23/03/2020.

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS
- Espessura do visor: mín. 0,45 mm e
máx. 0,70mm
- Área do visor: aprox. 240 x 240 mm
- Distância média entre o visor e o
rosto: mín 35 mm e máx. 45mm
- Espessura da cinta e testeira:
aprox.1,00 mm
- Área da cinta: aprox. 15 x 450 mm
- Área da testeira: aprox. 25 x 250 mm
- Resistência Térmica: - 10 a + 96C
 

UNIDADE    1200

Luvas para procedimento não
cirúrgico, descartável, confeccionadas
em látex (borracha natural). 
Hipoalergênica, Superfície lisa,
Formato 
anatômico, Ambidestra, Resistente,
com tensão de ruptura mínima, Íntegra
e uniforme, Não estéril, Com pó
bioabsorvível, Punhos com bainha;
Tamanhos M e G a serem escolhidos
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   04 pelo almoxarifado no momento do
envio da Nota de Empenho.
Acondicionamento obrigatório em
caixas de 50 pares (100 unidades)
contendo dados de idenficação,
procedência, validade, número de lote
e registro no Ministério da Saúde;
Fornecidas obrigatoriamente em
caixas de papelão;
Validade mínima de 36 meses a partir
da data de entrega.

CAIXA   4000

 
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO
ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 28/07/2020, às 21:56, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES
PEREIRA, Técnico Judiciário, em 28/07/2020, às 22:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 28/07/2020, às 22:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0731451 e o código CRC 8D86412A.

0006379-52.2020.6.02.8000 0731451v24
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Planilha1_2

Página 1

EPI’s 2020/2021 

USUÁRIOS face shield máscara tripla/dia gorro/dia Par de luvas/dia
Autoridades Eleitorais 92 276
Servidores 419 1.676 240 480
TOTAL 511 1.952 240 480

2020 face shield máscara tripla/ano gorro/ano luvas/ano
Autoridades Eleitorais 92 99.360
Servidores 419 201.120 28.800 57.600
TOTAL 511 300.480 28.800 57.600

2021 face shield máscara tripla/ano gorro/ano luvas/ano
Autoridades Eleitorais 0 72.864
Servidores 0 442.464 63.360 126.720
TOTAL 0 515.328 63.360 126.720

Membros do Pleno 8
Juízes Eleitorais 42

Promotores Eleitorais 42
Servidores 294

Servidores Requisitados 125
Servidores ZE’s 240

MESES EM 2020 (30d) 4
MESES EM 2021 (22d) 12

total de servidores 419
máscara tripla a cada 2h
gorro cartórios 1/dia

face shield 1/pessoa
luvas cartórios 2/dia

acréscimo ao final 10%
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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 julho de 2020.
 
À SEIC
 
Senhor Chefe,
 
Encaminho os presentes autos para que se promova a

pesquisa de preços preliminar, com base nos termos e condições do
Termo de Referência SEALMOX 0731450, e seu Anexo Único,
0731451, referente à aquisição de equipamentos de proteção
individual.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 30/07/2020, às 09:22, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0738296 e o código CRC FBFE4476.

0006379-52.2020.6.02.8000 0738296v1
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Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Item 1: Máscara cirúrgica tripla camada, com filtro, fixação com elástico, do tipo NPH, Descartável e de uso único R$ 106,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 71,50

Órgão: Governo do Estado de Alagoas 
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

Objeto: Registro de Preços para aquisição de insumos para fins de enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internal decorrente do novo
coronavírus..

Descrição: MÁSCARA - MÁSCARA, TIPO ANTIALÉRGICO, TIPO USO DESCARTÁVEL/
ÚNICO, TIPO FIXAÇÃO ELÁSTICO,APLICAÇÃO EM CIRURGIAS,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAMATURA 30 G/M², TRIPLA CAMADA DE
FILTRAGEM, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA

Data: 15/05/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:572020 / UASG:926703

Lote/Item: /8

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/05/2020 13:30

Homologação: 19/05/2020 16:09

Relatór io gerado no dia 30/07/2020 16:03:34  ( IP:  187.65.35.36)

Relatório de Cotação: Cópia de 0005163-56.2020.6.02.8000 - Material Higiene - Aquisição
mínima.

Pesquisa realizada entre 30/07/2020 15:34:24 e 30/07/2020 16:02:59

I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

1) Máscara cirúrgica tripla camada, com filtro, fixação com elástico, do tipo NPH, Descartável e de u
so único

4 9.000 Caixas 106,00 R$ 954.000,00

2) Gorro descartável, tipo touca sanfonada com duplo elástico de fixação nas bordas 3 1.100
Pacotes

23,93 R$ 26.323,00

3) Protetor facial, com visor de policarbonato incolor, transparência superior a 90% 4 1.200
Unidades

13,96 R$ 16.752,00

4) Luvas para procedimento não cirúrgico, descartável, confeccionadas em látex (borracha natural). 4 4.000 Caixas 38,31 R$ 153.240,00

Valor Global: R $
1.150.315,00

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

9.000 Caixas Máscara cirúrgica tripla camada, com filtro, fixação com elástico, do tipo NPH, Descartável e de uso único, baixa condutividade t
érmica, baixa inflamabilidade; Com pregas horizontais; Fabricada em Não-tecido de Polipropileno, duas camadas externas de nã
o tecido 100% polipropileno e uma camada de filtro de retenção bacteriana: Eficiência de Filtração Bacteriana (BFE) > 99% e Efic
iência de Filtragem de Partículas (EFP) > 98%); Clipe para ajuste nasal embutido: em metal galvanizado e revestido com plástic
o; Isenta de fibra de vidro; Soldada eletronicamente por ultrassom, Atóxica e Apirogênica, hipoalergênica; inodora, maleável e res
istente; Cor branca ou azul; Prazo de Validade: 3 anos a partir da data da entrega. Registro no Ministério da Saúde – ANVISA; Cai
xa com 100 unidades. Embalagem contendo externamente dados de idenficação, procedência, data de fabricação, validade, nú
mero de lote e registro no Ministério da Saúde.
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CatMat: 250311 - MÁSCARA , TIPO ANTIALÉRGICO, TIPO USO DESCARTÁVEL/ÚNICO,
TIPO FIXAÇÃO ELÁSTICO, APLICAÇÃO EM CIRURGIAS, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS GRAMATURA 30 G/M², TRIPLA CAMADA DE FILTRAGEM,
FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 7.227

Unidade: Caixa 50,00 UN

U F : AL

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.036.879/0001-27
* VENCEDOR *

SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA ME R$ 71,50

Marca: SUPREME                                            
Fabricante:  SUPREME                                            
Modelo :  MASC01 
Descrição:  Máscara cirúrgica em tecido não tecido (TNT), tripla camada com dobras, com fixação em tiras elásticas, clipe nasal, COMPONENTES: FILTRAÇÃO 
DE PARTÍCULAS MÍNIMA DE 95%, ESTERILIDADE USO ÚNICO. Caixa com 50 unidades. Catmat:250311. Procedência Nacional.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
ALAMEDA BOM PASTOR, 344 (41) 3679-6454 supreme@supremeplasticos.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 77,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS EMERGENCIAIS PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ENFRENTAMENTO DA COVID - 19 E AO
ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS

Descrição: MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL - NAO TECIDO, 100%
POLIPROPILENO,COM TIRAS,COM TRIPLA
CAMADA,,HIPOALERGENICAS, HIDROREPELENTE, NAO INFLAMAVEL,
CLIPE NASAL E DE FACIL AJUSTE, COM ELASTICO (PARA FIXACAO
ATRAS DAS AURICULAS),CAMADA INTERNA DE FILTRO DE RETENC
- MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL - NAO TECIDO, 100%
POLIPROPILENO,COM TIRAS,COM TRIPLA CAMADA,,HIPOALERGENICAS,
HIDROREPELENTE, NAO INFLAMAVEL, CLIPE NASAL E DE FACIL AJUSTE, COM
ELASTICO (PARA FIXACAO ATRAS DAS AURICULAS),CAMADA INTERNA DE
FILTRO DE RETENCAO BACTERIANA MELTBLOWN EM ATE 20G/M2, EFICACIA
DE RETENCAO BACTERIOLOGICA (EFB) MINIMA DE 99,8%,EMBALAGEM
PACOTE. ART.31 L8079/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/01/96-
M.SAUDE.,ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77

Data: 02/07/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de licitação para
compras e serviços

S R P : NÃO

Identif icação: 1112796-02-07-2020

Lote/Item: 1/3

Ata: N/A

Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br

Quantidade: 100

Unidade:

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

15126437000496
* VENCEDOR *

REJANE DOS SANTOS BRITO MARMET 97724157120 R$ 77,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição: 

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 145,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA Data: 05/06/2020 00:00
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Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM
DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM CARATER
EMERGENCIAL DE ACORDO COM A LEI 13.979/2020.

Descrição: MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL - NAO TECIDO, 100%
POLIPROPILENO,COM TIRAS,COM TRIPLA
CAMADA,,HIPOALERGENICAS, HIDROREPELENTE, NAO INFLAMAVEL,
CLIPE NASAL E DE FACIL AJUSTE, COM ELASTICO (PARA FIXACAO
ATRAS DAS AURICULAS),CAMADA INTERNA DE FILTRO DE RETENC
- MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL - NAO TECIDO, 100%
POLIPROPILENO,COM TIRAS,COM TRIPLA CAMADA,,HIPOALERGENICAS,
HIDROREPELENTE, NAO INFLAMAVEL, CLIPE NASAL E DE FACIL AJUSTE, COM
ELASTICO (PARA FIXACAO ATRAS DAS AURICULAS),CAMADA INTERNA DE
FILTRO DE RETENCAO BACTERIANA MELTBLOWN EM ATE 20G/M2, EFICACIA
DE RETENCAO BACTERIOLOGICA (EFB) MINIMA DE 99,8%,EMBALAGEM
PACOTE. ART.31 L8079/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/01/96-
M.SAUDE.,ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77

Modalidade: Dispensa de licitação para
compras e serviços

S R P : NÃO

Identif icação: 1124981-28-05-2020

Lote/Item: 1/7

Ata: N/A

Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br

Quantidade: 100

Unidade:

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

15126437000496
* VENCEDOR *

REJANE DOS SANTOS BRITO MARMET 97724157120 R$ 145,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição: 

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 130,50

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

Objeto: REGISTRO DE PREÃCOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE
EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL TIPO MASCARAS CIRURGICAS E
N95 PROTETOR FACIAL E MACACAO DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA
EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS.

Descrição: MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA TRIPLA CAMADA COM
ELASTICO COM CLIPE NASAL PARA AJUSTE. ATOXICA INODORA
HIPOALERGENICA. PACOTE COM 50 UNIDADES. - MASCARA
DESCARTAVEL CIRURGICA TRIPLA CAMADA COM ELASTICO COM CLIPE
NASAL PARA AJUSTE. ATOXICA INODORA HIPOALERGENICA. PACOTE COM
50 UNIDADES.

Data: 04/06/2020 00:00

Modalidade: Pregão eletrônico para obras,
serviços, bens e ins

S R P : NÃO

Identif icação: 1114263-22-05-2020

Lote/Item: 1/4

Ata: N/A

Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br

Quantidade: 50

Unidade:

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

15126437000496
* VENCEDOR *

REJANE DOS SANTOS BRITO MARMET 97724157120 R$ 130,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição: 

Endereço:
,

Item 2: Gorro descartável, tipo touca sanfonada com duplo elástico de fixação nas bordas R$ 23,93
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Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 24,50

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA 
DISTRITO SANITARIO INDIGENA ALTAMIRA PA

Objeto: Aquisição de EPI's, insumos e Testes Rápidos no enfrentamento do COVD-19 a
fim de atender as necessidades do Distrito Sanitário Especial Indígena de
Altamira-PA..

Descrição: GORRO HOSPITALAR - GORRO HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO
SMS 100% POLIPROPILENO, MODELO ELÁSTICONUCA, COR* SEM COR,
GRAMATURA* CERCA DE 60 G/M2, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO
DESCARTÁVEL, CARACTERÍSITCAS ADICIONAIS 1 HIPOALERGÊNICA,
ATÓXICA, INODORA, UNISSEX

CatMat: 428630 - GORRO DESCARTÁVEL, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO
DESCARTÁVEL, CARACTERÍSITCAS ADICIONAIS 1 HIPOALERGÊNICA,
ATÓXICA, INODORA, UNISSEX, MATERIAL* NÃO TECIDO SMS 100%
POLIPROPILENO, MODELO ELÁSTICO NUCA, COR* SEM COR, GRAMATURA*
CERCA DE 60 G/M2

Data: 09/06/2020 09:06

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62020 / UASG:257042

Lote/Item: /11

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/06/2020 15:03

Homologação: 15/06/2020 10:42

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Embalagem 100,00 UN

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.035.133/0001-04
* VENCEDOR *

ALMEIDA & ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME R$ 24,50

Marca: MEDIX                                            
Fabricante:  MEDIX                                            
Modelo :  PCT 
Descrição:  Gorro hospitalar, material : não tecido SMS 100% polipropileno, modelo: elás&#1048991;co nuca, cor : sem cor, gramatura : cerca de 60 g,m2, tama
nho: único, &#1048991;po uso: descartável, caracterís&#1048991;cas adicionais 1: hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. Embalagem com 100 unidades      
                              

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PA Altamira R A, 755 MICHEL (93) 3515-2788 nmasteratm@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 25,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
prefeitura municpal de maetinga - bahia

Objeto: Aquisição de Medicamentos e Material Hospitalar para atender as
necessidades da secretaria de saúde do município de Maetinga..

Descrição: GORRO HOSPITALAR - GORRO HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO
100% POLIPROPILENO, MODELO ELÁSTICO NUCA, COR* SEM COR,
GRAMATURA* CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO
DESCARTÁVEL, CARACTERÍSITCAS ADICIONAIS 1 HIPOALERGÊNICA,
ATÓXICA, INODORA, UNISSEX

CatMat: 428624 - GORRO DESCARTÁVEL, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO
DESCARTÁVEL, CARACTERÍSITCAS ADICIONAIS 1 HIPOALERGÊNICA,
ATÓXICA, INODORA, UNISSEX, MATERIAL* NÃO TECIDO 100%
POLIPROPILENO, MODELO ELÁSTICO NUCA, COR* SEM COR, GRAMATURA*
CERCA DE 20 G/M2

Data: 03/06/2020 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:72020 / UASG:926671

Lote/Item: /298

Ata: Link Ata

Adjudicação: 15/07/2020 11:24

Homologação: 17/07/2020 11:47

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 480

Unidade: Embalagem 100,00 UN

U F : BA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.949.099/0001-33
* VENCEDOR *

VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI R$ 25,00

Marca: CINORD                                            
Fabricante:  CINORD                                            
Modelo :  CINORD 
Descrição:  GORRO HOSPITALAR                                    

Quantidade Descrição Observação

1.100 Pacotes Gorro descartável, tipo touca sanfonada com duplo elástico de fixação nas bordas, com extremidades plissadas, confeccionad
a em polietileno de baixa densidade, não estéril, com formato anatômico; Cor branca; gramatura mín. 20gr. Prazo de validade: 
mín. 3 anos a partir da data da entrega. Tamanho único. Pacote com 100 unidades.

100 unidades
por pacote.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço: Telefone: Emai l :
R DONA HELENA, Nº (16) 9625-7999/ (64) 9256-6056 viafharmadiretoria@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 22,30

Órgão: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes/MG

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material médico
hospitalar e diversos outros insumos de saúde atendendo à demandas de
emergência em Saúde Pública dos municípios consorciados ao CISALV para
fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19..

Descrição: GORRO HOSPITALAR - GORRO HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO
100% POLIPROPILENO, MODELO ELÁSTICO NUCA, COR* SEM COR,
GRAMATURA* CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO
DESCARTÁVEL, CARACTERÍSITCAS ADICIONAIS 1 HIPOALERGÊNICA,
ATÓXICA, INODORA, UNISSEX

CatMat: 428624 - GORRO DESCARTÁVEL, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO
DESCARTÁVEL, CARACTERÍSITCAS ADICIONAIS 1 HIPOALERGÊNICA,
ATÓXICA, INODORA, UNISSEX, MATERIAL* NÃO TECIDO 100%
POLIPROPILENO, MODELO ELÁSTICO NUCA, COR* SEM COR, GRAMATURA*
CERCA DE 20 G/M2

Data: 15/04/2020 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:32020 / UASG:927658

Lote/Item: /25

Ata: Link Ata

Adjudicação: 28/04/2020 15:32

Homologação: 29/04/2020 11:39

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 119.100

Unidade: Embalagem 100,00 UN

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.757.607/0001-13
* VENCEDOR *

CARLOS ALBERTO DE PAULA COELHO - ME R$ 22,30

Marca: DESCARPAK                                            
Fabricante:  DESCARPAK                                            
Modelo :  GORRO HOSPITALAR 
Descrição:  Gorro hospitalar, material : não tecido 100% polipropileno, modelo: elástico nuca, cor : sem cor, gramatura : cerca de 20 g,m2, tamanho: único, tipo 
uso: descartável, caracterísitcas adicionais 1: hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R MARTINHA FRANCISCA SANTOS, 37 CARLOS (66) 3423-7106 carlosapcoelhome@gmail.com

Item 3: Protetor facial, com visor de policarbonato incolor, transparência superior a 90% R$ 13,96

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 13,40

Quantidade Descrição Observação

1.200 Unidades Protetor facial, com visor de policarbonato incolor, transparência superior a 90%, composto por visor, cinta, testeira e espuma, 
estrutura injetada em Polímero PP, Alças em Polímero PP e elástico ajustável ao redor da cabeça, reutilizável, proteção compl
eta para olhos e rosto contra agentes infecciosos. EPI de dupla proteção. material atóxico, inodoro e insípido. Resistência Quí
mica: Graxas, óleos, produtos químicos, solventes, ácidos e soluções aquosas Registro na ANVISA. Produto deve atender às 
especificações previstas pela resolução RDC 365 de 23/03/2020. DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS - Espessura do visor: m
ín. 0,45 mm e máx. 0,70mm - Área do visor: aprox. 240 x 240 mm - Distância média entre o visor e o rosto: mín 35 mm e máx.
45mm - Espessura da cinta e testeira: aprox.1,00 mm - Área da cinta: aprox. 15 x 450 mm - Área da testeira: aprox. 25 x 250 
mm - Resistência Térmica: - 10 a + 96C
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Departamento de Educação e Cultura do Exército 
Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento 
Escola de Sargentos das Armas

Objeto: Aquisição de equipamentos e proteção individual para o posto médico de
guarnição de Três Corações..

Descrição: PROTETOR FACIAL - PROTETOR FACIAL, MATERIAL POLICARBONATO,
COR INCOLOR, COMPRIMENTO 250 MM, MATERIAL COROA PLÁSTICO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COROA AJUSTÁVEL E ARTICULADA

Data: 24/07/2020 08:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:182020 / UASG:160129

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60

Unidade: Unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.329.824/0001-70
* VENCEDOR *

WEB HEALTH COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EI R$ 13,40

Marca: TEX                                            
Fabricante:  SAYRO DO BRASIL LTDA - PROTEJ EQUIPAMENTOS DE SE                                            
Modelo :  FACE SHIELD DSC 050 
Descrição:  Protetor facial, Fabricados em materiais impermeáveis, de fácil adequação ao usuário, a fim permanecer estável durante o tempo esperado de utiliz
ação. Visor frontal fabricado em material transparente, e preferencialmente possuindo dimensões de espessura de 0,5mm, largura de 240 mm e altura de 240m
m. Obs.: material de policarbonato, cor: incolor, comprimento: 250 mm, plástico, características adicionais: coroa ajustável e articulada. REGISTRO ANVISA: ISEN
TO DE REGISTRO (RDC 356)                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
ST SPLM CONJUNTO 5 LOTE, 10 (61) 3404-5707 comercial@amicidistribuidora.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 14,85

Órgão: CONSELHO REG. DE FARMACIA DO RS

Objeto: Registro de Preço para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual- EPIs.

Descrição: PROTETOR FACIAL - PROTETOR FACIAL, MATERIAL POLICARBONATO,
COR INCOLOR, COMPRIMENTO 200 MM, MATERIAL COROA PLÁSTICO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COROA AJUSTÁVEL E ARTICULADA, TIPO
FIXAÇÃO CARNERIA REGULÁVEL POR CATRACA

CatMat: 456249 - PROTETOR FACIAL, MATERIAL POLICARBONATO COR INCOLOR
COMPRIMENTO 200 MM MATERIAL COROA PLÁSTICO CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COROA AJUSTÁVEL E ARTICULADA TIPO FIXAÇÃO CARNERIA
REGULÁVEL POR CATRACA

Data: 16/07/2020 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:42020 / UASG:389456

Lote/Item: /13

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/07/2020 14:21

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 105

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.925.677/0001-94
* VENCEDOR *

J.P.CAVEDON SOARES - ME R$ 14,85

Marca: DIRECT IND.                                            
Fabricante:  DIRECT IND.                                            
Modelo :  DIRECT IND. 
Descrição:  PROTETOR FACIAL TOTAL RÍGIDO: Composto de coroa de material plástico rígido preto que cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende
 até a parte lateral da cabeça, visor confeccionado em policarbonato incolor disponível em três tamanhos, sendo 6", 8" e 10" de altura, preso à coroa por meio de 
três pinos plásticos, carneira de material plástico branco regulável através de ajuste simples presa à coroa por meio de dois parafusos plásticos. A parte frontal 
da carneira é recoberta com espuma para absorção de suor. Validade igual ou superior a 12 meses.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Porto Alegre AV TERESOPOLIS, 2958 (51) 3343-8583 luciane@contabsul.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 12,34

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ/PR Data: 10/07/2020 08:05
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Objeto: Aquisição(ões) de Equipamentos de Proteção Individual EPI e outros materiais e
equipamentos necessários ao enfrentamento da Pandemia de Coronavírus
(COVID-19) para atender a demanda das secretarias do Município de
Maripá/PR..

Descrição: PROTETOR FACIAL - PROTETOR FACIAL, MATERIAL POLICARBONATO,
COR INCOLOR, COMPRIMENTO 200 MM, MATERIAL COROA PLÁSTICO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COROA AJUSTÁVEL E ARTICULADA

CatMat: 220530 - PROTETOR FACIAL , MATERIAL POLICARBONATO, COR INCOLOR,
COMPRIMENTO 200 MM, MATERIAL COROA PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COROA AJUSTÁVEL E ARTICULADA

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:522020 / UASG:985487

Lote/Item: /30

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/07/2020 14:01

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 59

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.426.310/0001-54
* VENCEDOR *

CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI R$ 12,34

Marca: QUALIBOX                                            
Fabricante:  QUALIBOX                                            
Modelo :  QUALIBO 
Descrição:  Protetor facial em policarbonato, com visor incolor 200 mm. Indicado para proteção facial contra impactos de partículas volantes.                              
      

Endereço: Telefone:
AV GOIOERE, 180 (44) 3016-3500

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 15,25

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ

Objeto: Aquisição de materiais de proteção e segurança..

Descrição: PROTETOR FACIAL - PROTEÇÃO FACIAL DE LENTE, COMPOSTO DE COROA
E SUSPENSÃO PLÁSTICA, REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE
SIMPLES, VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO (PET) INCOLOR, LARGURA
APROXIMADA DE 205 MM, 200 MM DE ALTURA, VISOR PRESO À COROA POR
MEIO DE 3 REBITES METÁLICOS.

CatMat: 63398 - PROTETOR FACIAL , PROTETOR FACIAL NOME

Data: 08/07/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:322020 / UASG:154069

Lote/Item: /45

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/07/2020 13:26

Homologação: 14/07/2020 15:41

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 22

Unidade: Unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.707.692/0001-24
* VENCEDOR *

MATEUS HENRIQUE GOETZ 02774379032 R$ 15,25

Marca: SmartPrinter                                            
Fabricante:  SmartPrinter                                            
Modelo :  Higia 
Descrição:  Protetor facial, material: PETG 0,5 milímetros, cor: incolor FIXA, material coroa: polímero ABS, características adicionais: coroa com elástico com aju
ste de regulagem.                                    

Endereço:
,

Item 4: Luvas para procedimento não cirúrgico, descartável, confeccionadas em látex (borracha natural). R$ 38,31
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Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 42,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual EPIs, para fins de
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19.

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LUVA PARA
PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO MÉDIO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO
DESCARTÁVEL

CatMat: 443397 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX
TAMANHO MÉDIO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ TIPO
AMBIDESTRA TIPO USO DESCARTÁVEL

Data: 24/07/2020 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:52020 / UASG:981223

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Caixa 100,00 UN

U F : PI

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

37.174.427/0001-16
* VENCEDOR *

AB MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI R$ 42,00

Marca: SKY                                            
Fabricante:  descaparc                                            
Modelo :  2020 
Descrição:  CONFORME EDITAL ANEXO                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA DOUTOR MOISES PIMENTEL NETO, 1 (86) 9946-1663 abmed@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 28,75

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 
Tribunal Regional Eleitoral do Pará

Objeto: Aquisição de material de consumo (álcool em gel, avental, luvas, máscara,
protetor facial e termômetro) para o atendimento das demandas da SAMOS e
das unidades do TRE-PA no enfrentamento do Covid-19, diante do retorno dos
servidores do Tribunal ao trabalho presencial..

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LUVA PARA
PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E
UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO
AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO ANTIDERRAPANTE,
FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO

Data: 23/07/2020 09:05

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:392020 / UASG:70004

Lote/Item: /6

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 600

Unidade: Caixa 100,00 UN

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

15.534.401/0001-07
* VENCEDOR *

MOREIRA & GODOY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R$ 28,75

Marca: NOBRE                                            
Fabricante:  GOEDERT                                            
Modelo :  LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LATEX NATURA 
Descrição:  LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICI
ONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO ANTIDERRAPANTE, FINALIDAD
E RESISTENTE À TRAÇÃO.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
TRAVESSA DR. ENEAS PINHEIRO, 2462 PATRICIA (91) 3276-7194 contato@businessbel.com

Quantidade Descrição Observação

4.000 Caixas Luvas para procedimento não cirúrgico, descartável, confeccionadas em látex (borracha natural). Hipoalergênica, Superfície lisa, 
Formato anatômico, Ambidestra, Resistente, com tensão de ruptura mínima, Íntegra e uniforme, Não estéril, Com pó bioabsorvív
el, Punhos com bainha; Tamanhos M e G a serem escolhidos pelo almoxarifado no momento do envio da Nota de Empenho. Ac
ondicionamento obrigatório em caixas de 50 pares (100 unidades) contendo dados de idenficação, procedência, validade, núme
ro de lote e registro no Ministério da Saúde; Fornecidas obrigatoriamente em caixas de papelão; Validade mínima de 36 meses 
a partir da data de entrega.
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Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 35,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU SC

Objeto: Aquisição de EPIs..

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LUVA PARA
PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO MÉDIO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO
DESCARTÁVEL

Data: 21/07/2020 09:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:1022020 / UASG:988039

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/07/2020 11:32

Homologação: 23/07/2020 12:24

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Caixa 100,00 UN

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.537.945/0001-05
* VENCEDOR *

SANIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -
EPP

R$ 35,00

Marca: GLOMED                                            
Fabricante:  SRI TRANG GLOVES (THAILAND) / TOP GLOVE SDN BHD                                            
Modelo :  M E G 
Descrição:  142803 - LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL LATÉX (M E G) CAIXA COM 50 UNIDADES. REGISTRO: 80273450023 / 8027
3450013                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RUA RICARDO GEORG, 1115 MARIA EVANI (47) 3144-9700 sanimed.hospitalar@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 47,50

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA/PB

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de proteção
individual, dispense e termômetro infravermelho destinados ao combate ao
COVID 19..

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LUVA PARA
PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E
UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO
ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO
ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO

CatMat: 269892 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO , MATERIAL LÁTEX
NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO
DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À
TRAÇÃO, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA
COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA

Data: 17/07/2020 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:32020 / UASG:980458

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/07/2020 16:52

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Caixa 100,00 UN

U F : PB

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.783.026/0001-00
* VENCEDOR *

DR MED LTDA EPP R$ 47,50

Marca: MEDIX                                            
Fabricante:  MEDIX                                            
Modelo :  LUVA PROC TAM G 
Descrição:  Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande, características adicionais: lubrificada com pó bi
oabsorvível, descartável, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração                           
         

Endereço: Telefone: Emai l :
R AMARO BEZERRA, 410 (81) 2138-3577/ (81) 5555-5555 legalizacao@hotmail.com
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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 julho de 2020.
Senhora Secretária Substituta,
 
Tratam os autos de Aquisição de Equipamentos de

Proteção Individual (EPI) para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades nos
exercícios de 2020/2021, conforme anexo único, evento 0731451.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de preços preliminar, uma vez ausentes
os estudos preliminares , despacho de vossa senhoria ,
evento 0738296.

 
Feita ampla pesquisa no Banco de Preços, com base em

procedimentos governamentais recentes e comparados aos valores
praticados em sitios eletrônicos especializados,  chegamos ao
relatório evento 0738597  e Valor Global R$1.150.315,00 (um milhão,
cento e cinquenta mil trezentos e quinze reais).

 
CATMATs:. 

ITEM NÚMERO
01 452286
02 428630
03 467256
04 443397

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

Pregão, na forma Eletrônica, com fundamento na Lei 10.520/2002,
regulamentada pelos Decretos nº 10.024/2019 e 7.892/2013, com
ampla participação em razão da pandemia. 

À deliberação superior.
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Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 30/07/2020, às 16:16, 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
0738602 e o código CRC 763359A6.

0006379-52.2020.6.02.8000 0738602v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2020.
 
 
À SEALMOX, para que junto à comissão,

estabeleçam os quantitativos mínimos a ser adquiridos na
pretensa ARP.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 31/07/2020, às 09:28, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0738864 e o código CRC 230AF1B7.

0006379-52.2020.6.02.8000 0738864v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

 
 

  ÚNICO - TABELA DE EPI'S - ORÇAMENTO JCGA -  EXERCÍCIOS 2020/2021

ITEM ESPECIFICAÇÃO APRESENTAÇÃO TOTAL 
  ARP

AQUISIÇÃO 
      2020

   01

Máscara cirúrgica tripla camada, com filtro, fixação com elástico,
do tipo NPH, Descartável e de uso único, baixa condutividade
térmica, baixa inflamabilidade; Com pregas horizontais; Fabricada
em Não-tecido de Polipropileno, duas camadas externas de não
tecido 100% polipropileno e uma camada de filtro de retenção
bacteriana: Eficiência de Filtração Bacteriana (BFE) > 99% e
Eficiência de Filtragem de Partículas (EFP) > 98%); Clipe para
ajuste nasal embutido: em metal galvanizado e revestido com
plástico; Isenta de fibra de vidro; Soldada eletronicamente por
ultrassom, Atóxica e Apirogênica, hipoalergênica; inodora,
maleável e resistente; Cor branca ou azul;

Prazo de Validade: 3 anos a partir da data da entrega.

Registro no Ministério da Saúde – ANVISA;

Caixa com 100 unidades.

Embalagem contendo externamente dados de idenficação,
procedência, data de fabricação, validade, número de lote e
registro no Ministério da Saúde.

 

CAIXA

 

 9000 3000

   02

Gorro descartável, tipo touca sanfonada com duplo elástico de
fixação nas bordas, com extremidades plissadas, confeccionada
em polietileno de baixa densidade, não estéril, com formato
anatômico; Cor branca; gramatura mín. 20gr.

Prazo de validade: mín. 3 anos a partir da data da entrega.

Tamanho único. Pacote com 100 unidades.

PACOTE    1100 300

  03

Protetor facial, com visor de policarbonato incolor,  transparência
superior a 90%, composto por visor, cinta, testeira e espuma,
estrutura injetada em Polímero PP, Alças em Polímero PP e
elástico ajustável ao redor da cabeça, reutilizável, proteção
completa para olhos e rosto contra agentes infecciosos. EPI de
dupla proteção. material atóxico, inodoro e insípido. Resistência
Química: Graxas, óleos, produtos químicos, solventes, ácidos e
soluções aquosas

Registro na ANVISA. Produto deve atender às especificações
previstas pela resolução RDC 365 de 23/03/2020.

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS
- Espessura do visor: mín. 0,45 mm e máx. 0,70mm
- Área do visor: aprox. 240 x 240 mm
- Distância média entre o visor e o rosto: mín 35 mm e máx.

UNIDADE    1200 700
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45mm
- Espessura da cinta e testeira: aprox.1,00 mm
- Área da cinta: aprox. 15 x 450 mm
- Área da testeira: aprox. 25 x 250 mm
- Resistência Térmica: - 10 a + 96C
 

   04

Luvas para procedimento não cirúrgico, descartável,
confeccionadas em látex (borracha natural). 

Hipoalergênica, Superfície lisa, Formato 
anatômico, Ambidestra, Resistente, com tensão de ruptura
mínima, Íntegra e uniforme, Não estéril, Com pó
bioabsorvível, Punhos com bainha; Tamanhos M e G a serem
escolhidos pelo almoxarifado no momento do envio da Nota de
Empenho.

Acondicionamento obrigatório em caixas de 50 pares (100
unidades) contendo dados de idenficação, procedência, validade,
número de lote e registro no Ministério da Saúde; Fornecidas
obrigatoriamente em caixas de papelão;

Validade mínima de 36 meses a partir da data de entrega.

CAIXA   4000 1000

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO
ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 31/07/2020, às 11:25, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES
PEREIRA, Técnico Judiciário, em 31/07/2020, às 11:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 31/07/2020, às 11:32, 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
0738910 e o código CRC C20B8C31.

0006379-52.2020.6.02.8000 0738910v2
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2020.
 
 
Senhora Secretária de Administração Substituta,
 
Segue anexo único (0738910) com os quantitativos

a serem adquiridos em 2020.
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 31/07/2020, às 11:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0739014 e o código CRC 7C4578DE.

0006379-52.2020.6.02.8000 0739014v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2020.
 
 
Diante do Despacho SEALMOX 0739014,

encaminho os presentes autos, à SEIC, para os ajustes
necessários para adequação dos valores, destacando-se,
também, o valor mínimo a ser adquirido.

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 31/07/2020, às 15:12, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0739167 e o código CRC 4A5C670B.

0006379-52.2020.6.02.8000 0739167v1

Despacho GSAD 0739167         SEI 0006379-52.2020.6.02.8000 / pg. 29



Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Seção de Compras

Item 1: Máscara cirúrgica tripla camada, com filtro, fixação com elástico, do tipo NPH, Descartável e de uso único R$ 106,00

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 71,50

Órgão: Governo do Estado de Alagoas 
AGENCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS

Objeto: Registro de Preços para aquisição de insumos para fins de enfrentamento da
emergência de saúde pública de importância internal decorrente do novo
coronavírus..

Descrição: MÁSCARA - MÁSCARA, TIPO ANTIALÉRGICO, TIPO USO DESCARTÁVEL/
ÚNICO, TIPO FIXAÇÃO ELÁSTICO,APLICAÇÃO EM CIRURGIAS,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRAMATURA 30 G/M², TRIPLA CAMADA DE
FILTRAGEM, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA

CatMat: 250311 - MÁSCARA , TIPO ANTIALÉRGICO, TIPO USO DESCARTÁVEL/ÚNICO,
TIPO FIXAÇÃO ELÁSTICO, APLICAÇÃO EM CIRURGIAS, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS GRAMATURA 30 G/M², TRIPLA CAMADA DE FILTRAGEM,
FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA

Data: 15/05/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:572020 / UASG:926703

Lote/Item: /8

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/05/2020 13:30

Homologação: 19/05/2020 16:09

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 7.227

Unidade: Caixa 50,00 UN

U F : AL

Relatór io gerado no dia 31/07/2020 17:02:47  ( IP:  190.15.118.218)

Relatório de Cotação: 0006379-52.2020.6.02.8000 - EPIS - Aquisição Mínima

I T E M PREÇOS QUANTIDADE UNITÁRIO T O T A L

1) Máscara cirúrgica tripla camada, com filtro, fixação com elástico, do tipo NPH, Descartável e de uso 
único

4 3.000 Caixas 106,00 R$
318.000,00

2) Gorro descartável, tipo touca sanfonada com duplo elástico de fixação nas bordas 3 300 Pacotes 23,93 R$ 7.179,00

3) Protetor facial, com visor de policarbonato incolor, transparência superior a 90% 4 700
Unidades

13,96 R$ 9.772,00

4) Luvas para procedimento não cirúrgico, descartável, confeccionadas em látex (borracha natural). 4 1.000 Caixas 38,31 R$ 38.310,00

Valor Global: R $
373.261,00

Detalhamento dos Itens

Quantidade Descrição Observação

3.000 Caixas Máscara cirúrgica tripla camada, com filtro, fixação com elástico, do tipo NPH, Descartável e de uso único, baixa condutividade t
érmica, baixa inflamabilidade; Com pregas horizontais; Fabricada em Não-tecido de Polipropileno, duas camadas externas de nã
o tecido 100% polipropileno e uma camada de filtro de retenção bacteriana: Eficiência de Filtração Bacteriana (BFE) > 99% e Efic
iência de Filtragem de Partículas (EFP) > 98%); Clipe para ajuste nasal embutido: em metal galvanizado e revestido com plástic
o; Isenta de fibra de vidro; Soldada eletronicamente por ultrassom, Atóxica e Apirogênica, hipoalergênica; inodora, maleável e res
istente; Cor branca ou azul; Prazo de Validade: 3 anos a partir da data da entrega. Registro no Ministério da Saúde – ANVISA; Cai
xa com 100 unidades. Embalagem contendo externamente dados de idenficação, procedência, data de fabricação, validade, nú
mero de lote e registro no Ministério da Saúde.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

23.036.879/0001-27
* VENCEDOR *

SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA ME R$ 71,50

Marca: SUPREME                                            
Fabricante:  SUPREME                                            
Modelo :  MASC01 
Descrição:  Máscara cirúrgica em tecido não tecido (TNT), tripla camada com dobras, com fixação em tiras elásticas, clipe nasal, COMPONENTES: FILTRAÇÃO 
DE PARTÍCULAS MÍNIMA DE 95%, ESTERILIDADE USO ÚNICO. Caixa com 50 unidades. Catmat:250311. Procedência Nacional.                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
ALAMEDA BOM PASTOR, 344 (41) 3679-6454 supreme@supremeplasticos.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 77,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS EMERGENCIAIS PARA A EQUIPE DE PROFISSIONAIS
DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO ENFRENTAMENTO DA COVID - 19 E AO
ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DOS PROGRAMAS

Descrição: MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL - NAO TECIDO, 100%
POLIPROPILENO,COM TIRAS,COM TRIPLA
CAMADA,,HIPOALERGENICAS, HIDROREPELENTE, NAO INFLAMAVEL,
CLIPE NASAL E DE FACIL AJUSTE, COM ELASTICO (PARA FIXACAO
ATRAS DAS AURICULAS),CAMADA INTERNA DE FILTRO DE RETENC
- MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL - NAO TECIDO, 100%
POLIPROPILENO,COM TIRAS,COM TRIPLA CAMADA,,HIPOALERGENICAS,
HIDROREPELENTE, NAO INFLAMAVEL, CLIPE NASAL E DE FACIL AJUSTE, COM
ELASTICO (PARA FIXACAO ATRAS DAS AURICULAS),CAMADA INTERNA DE
FILTRO DE RETENCAO BACTERIANA MELTBLOWN EM ATE 20G/M2, EFICACIA
DE RETENCAO BACTERIOLOGICA (EFB) MINIMA DE 99,8%,EMBALAGEM
PACOTE. ART.31 L8079/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/01/96-
M.SAUDE.,ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77

Data: 02/07/2020 00:00

Modalidade: Dispensa de licitação para
compras e serviços

S R P : NÃO

Identif icação: 1112796-02-07-2020

Lote/Item: 1/3

Ata: N/A

Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br

Quantidade: 100

Unidade:

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

15126437000496
* VENCEDOR *

REJANE DOS SANTOS BRITO MARMET 97724157120 R$ 77,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição: 

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 145,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDOLANDIA Data: 05/06/2020 00:00
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Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EM
DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DO COVID-19 PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM CARATER
EMERGENCIAL DE ACORDO COM A LEI 13.979/2020.

Descrição: MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL - NAO TECIDO, 100%
POLIPROPILENO,COM TIRAS,COM TRIPLA
CAMADA,,HIPOALERGENICAS, HIDROREPELENTE, NAO INFLAMAVEL,
CLIPE NASAL E DE FACIL AJUSTE, COM ELASTICO (PARA FIXACAO
ATRAS DAS AURICULAS),CAMADA INTERNA DE FILTRO DE RETENC
- MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL - NAO TECIDO, 100%
POLIPROPILENO,COM TIRAS,COM TRIPLA CAMADA,,HIPOALERGENICAS,
HIDROREPELENTE, NAO INFLAMAVEL, CLIPE NASAL E DE FACIL AJUSTE, COM
ELASTICO (PARA FIXACAO ATRAS DAS AURICULAS),CAMADA INTERNA DE
FILTRO DE RETENCAO BACTERIANA MELTBLOWN EM ATE 20G/M2, EFICACIA
DE RETENCAO BACTERIOLOGICA (EFB) MINIMA DE 99,8%,EMBALAGEM
PACOTE. ART.31 L8079/90 PORT.CONJ.N.1 DE 23/01/96-
M.SAUDE.,ROTULAGEM RESPEITANDO O DECRETO LEI 79094/77

Modalidade: Dispensa de licitação para
compras e serviços

S R P : NÃO

Identif icação: 1124981-28-05-2020

Lote/Item: 1/7

Ata: N/A

Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br

Quantidade: 100

Unidade:

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

15126437000496
* VENCEDOR *

REJANE DOS SANTOS BRITO MARMET 97724157120 R$ 145,00

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição: 

Endereço:
,

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 130,50

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA

Objeto: REGISTRO DE PREÃCOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE
EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL TIPO MASCARAS CIRURGICAS E
N95 PROTETOR FACIAL E MACACAO DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA
EMERGENCIA DE SAUDE PUBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS.

Descrição: MASCARA DESCARTAVEL CIRURGICA TRIPLA CAMADA COM
ELASTICO COM CLIPE NASAL PARA AJUSTE. ATOXICA INODORA
HIPOALERGENICA. PACOTE COM 50 UNIDADES. - MASCARA
DESCARTAVEL CIRURGICA TRIPLA CAMADA COM ELASTICO COM CLIPE
NASAL PARA AJUSTE. ATOXICA INODORA HIPOALERGENICA. PACOTE COM
50 UNIDADES.

Data: 04/06/2020 00:00

Modalidade: Pregão eletrônico para obras,
serviços, bens e ins

S R P : NÃO

Identif icação: 1114263-22-05-2020

Lote/Item: 1/4

Ata: N/A

Fonte: cidadao.tce.mt.gov.br

Quantidade: 50

Unidade:

U F : MT

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

15126437000496
* VENCEDOR *

REJANE DOS SANTOS BRITO MARMET 97724157120 R$ 130,50

Marca: Marca não informada                                            
Fabricante:  Fabricante não informado                                            
Descrição: 

Endereço:
,

Item 2: Gorro descartável, tipo touca sanfonada com duplo elástico de fixação nas bordas R$ 23,93
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Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 24,50

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE 
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA 
DISTRITO SANITARIO INDIGENA ALTAMIRA PA

Objeto: Aquisição de EPI's, insumos e Testes Rápidos no enfrentamento do COVD-19 a
fim de atender as necessidades do Distrito Sanitário Especial Indígena de
Altamira-PA..

Descrição: GORRO HOSPITALAR - GORRO HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO
SMS 100% POLIPROPILENO, MODELO ELÁSTICONUCA, COR* SEM COR,
GRAMATURA* CERCA DE 60 G/M2, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO
DESCARTÁVEL, CARACTERÍSITCAS ADICIONAIS 1 HIPOALERGÊNICA,
ATÓXICA, INODORA, UNISSEX

CatMat: 428630 - GORRO DESCARTÁVEL, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO
DESCARTÁVEL, CARACTERÍSITCAS ADICIONAIS 1 HIPOALERGÊNICA,
ATÓXICA, INODORA, UNISSEX, MATERIAL* NÃO TECIDO SMS 100%
POLIPROPILENO, MODELO ELÁSTICO NUCA, COR* SEM COR, GRAMATURA*
CERCA DE 60 G/M2

Data: 09/06/2020 09:06

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:62020 / UASG:257042

Lote/Item: /11

Ata: Link Ata

Adjudicação: 11/06/2020 15:03

Homologação: 15/06/2020 10:42

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 50

Unidade: Embalagem 100,00 UN

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.035.133/0001-04
* VENCEDOR *

ALMEIDA & ALMEIDA DISTRIBUIDORA LTDA - ME R$ 24,50

Marca: MEDIX                                            
Fabricante:  MEDIX                                            
Modelo :  PCT 
Descrição:  Gorro hospitalar, material : não tecido SMS 100% polipropileno, modelo: elás&#1048991;co nuca, cor : sem cor, gramatura : cerca de 60 g,m2, tama
nho: único, &#1048991;po uso: descartável, caracterís&#1048991;cas adicionais 1: hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex. Embalagem com 100 unidades      
                              

Estado: C idade : Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
PA Altamira R A, 755 MICHEL (93) 3515-2788 nmasteratm@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 25,00

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 
prefeitura municpal de maetinga - bahia

Objeto: Aquisição de Medicamentos e Material Hospitalar para atender as
necessidades da secretaria de saúde do município de Maetinga..

Descrição: GORRO HOSPITALAR - GORRO HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO
100% POLIPROPILENO, MODELO ELÁSTICO NUCA, COR* SEM COR,
GRAMATURA* CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO
DESCARTÁVEL, CARACTERÍSITCAS ADICIONAIS 1 HIPOALERGÊNICA,
ATÓXICA, INODORA, UNISSEX

CatMat: 428624 - GORRO DESCARTÁVEL, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO
DESCARTÁVEL, CARACTERÍSITCAS ADICIONAIS 1 HIPOALERGÊNICA,
ATÓXICA, INODORA, UNISSEX, MATERIAL* NÃO TECIDO 100%
POLIPROPILENO, MODELO ELÁSTICO NUCA, COR* SEM COR, GRAMATURA*
CERCA DE 20 G/M2

Data: 03/06/2020 09:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:72020 / UASG:926671

Lote/Item: /298

Ata: Link Ata

Adjudicação: 15/07/2020 11:24

Homologação: 17/07/2020 11:47

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 480

Unidade: Embalagem 100,00 UN

U F : BA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.949.099/0001-33
* VENCEDOR *

VIA FHARMA DO BRASIL EIRELI R$ 25,00

Marca: CINORD                                            
Fabricante:  CINORD                                            
Modelo :  CINORD 
Descrição:  GORRO HOSPITALAR                                    

Quantidade Descrição Observação

300 Pacotes Gorro descartável, tipo touca sanfonada com duplo elástico de fixação nas bordas, com extremidades plissadas, confeccionada 
em polietileno de baixa densidade, não estéril, com formato anatômico; Cor branca; gramatura mín. 20gr. Prazo de validade: mín.
3 anos a partir da data da entrega. Tamanho único. Pacote com 100 unidades.

100 unidades
por pacote.
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CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

Endereço: Telefone: Emai l :
R DONA HELENA, Nº (16) 9625-7999/ (64) 9256-6056 viafharmadiretoria@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 22,30

Órgão: Consórcio Intermunicipal de Saúde Alto das Vertentes/MG

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material médico
hospitalar e diversos outros insumos de saúde atendendo à demandas de
emergência em Saúde Pública dos municípios consorciados ao CISALV para
fins de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância
internacional decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19..

Descrição: GORRO HOSPITALAR - GORRO HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO
100% POLIPROPILENO, MODELO ELÁSTICO NUCA, COR* SEM COR,
GRAMATURA* CERCA DE 20 G/M2, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO
DESCARTÁVEL, CARACTERÍSITCAS ADICIONAIS 1 HIPOALERGÊNICA,
ATÓXICA, INODORA, UNISSEX

CatMat: 428624 - GORRO DESCARTÁVEL, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO
DESCARTÁVEL, CARACTERÍSITCAS ADICIONAIS 1 HIPOALERGÊNICA,
ATÓXICA, INODORA, UNISSEX, MATERIAL* NÃO TECIDO 100%
POLIPROPILENO, MODELO ELÁSTICO NUCA, COR* SEM COR, GRAMATURA*
CERCA DE 20 G/M2

Data: 15/04/2020 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:32020 / UASG:927658

Lote/Item: /25

Ata: Link Ata

Adjudicação: 28/04/2020 15:32

Homologação: 29/04/2020 11:39

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 119.100

Unidade: Embalagem 100,00 UN

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

17.757.607/0001-13
* VENCEDOR *

CARLOS ALBERTO DE PAULA COELHO - ME R$ 22,30

Marca: DESCARPAK                                            
Fabricante:  DESCARPAK                                            
Modelo :  GORRO HOSPITALAR 
Descrição:  Gorro hospitalar, material : não tecido 100% polipropileno, modelo: elástico nuca, cor : sem cor, gramatura : cerca de 20 g,m2, tamanho: único, tipo 
uso: descartável, caracterísitcas adicionais 1: hipoalergênica, atóxica, inodora, unissex                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
R MARTINHA FRANCISCA SANTOS, 37 CARLOS (66) 3423-7106 carlosapcoelhome@gmail.com

Item 3: Protetor facial, com visor de policarbonato incolor, transparência superior a 90% R$ 13,96

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 13,40

Quantidade Descrição Observação

700 Unidades Protetor facial, com visor de policarbonato incolor, transparência superior a 90%, composto por visor, cinta, testeira e espuma, e
strutura injetada em Polímero PP, Alças em Polímero PP e elástico ajustável ao redor da cabeça, reutilizável, proteção completa
para olhos e rosto contra agentes infecciosos. EPI de dupla proteção. material atóxico, inodoro e insípido. Resistência Química: 
Graxas, óleos, produtos químicos, solventes, ácidos e soluções aquosas Registro na ANVISA. Produto deve atender às especifi
cações previstas pela resolução RDC 365 de 23/03/2020. DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS - Espessura do visor: mín. 0,45 m
m e máx. 0,70mm - Área do visor: aprox. 240 x 240 mm - Distância média entre o visor e o rosto: mín 35 mm e máx. 45mm - Es
pessura da cinta e testeira: aprox.1,00 mm - Área da cinta: aprox. 15 x 450 mm - Área da testeira: aprox. 25 x 250 mm - Resistê
ncia Térmica: - 10 a + 96C
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Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 
Comando do Exército 
Departamento de Educação e Cultura do Exército 
Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento 
Escola de Sargentos das Armas

Objeto: Aquisição de equipamentos e proteção individual para o posto médico de
guarnição de Três Corações..

Descrição: PROTETOR FACIAL - PROTETOR FACIAL, MATERIAL POLICARBONATO,
COR INCOLOR, COMPRIMENTO 250 MM, MATERIAL COROA PLÁSTICO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COROA AJUSTÁVEL E ARTICULADA

Data: 24/07/2020 08:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:182020 / UASG:160129

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 60

Unidade: Unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

30.329.824/0001-70
* VENCEDOR *

WEB HEALTH COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS EI R$ 13,40

Marca: TEX                                            
Fabricante:  SAYRO DO BRASIL LTDA - PROTEJ EQUIPAMENTOS DE SE                                            
Modelo :  FACE SHIELD DSC 050 
Descrição:  Protetor facial, Fabricados em materiais impermeáveis, de fácil adequação ao usuário, a fim permanecer estável durante o tempo esperado de utiliz
ação. Visor frontal fabricado em material transparente, e preferencialmente possuindo dimensões de espessura de 0,5mm, largura de 240 mm e altura de 240m
m. Obs.: material de policarbonato, cor: incolor, comprimento: 250 mm, plástico, características adicionais: coroa ajustável e articulada. REGISTRO ANVISA: ISEN
TO DE REGISTRO (RDC 356)                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
ST SPLM CONJUNTO 5 LOTE, 10 (61) 3404-5707 comercial@amicidistribuidora.com.br

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 14,85

Órgão: CONSELHO REG. DE FARMACIA DO RS

Objeto: Registro de Preço para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual- EPIs.

Descrição: PROTETOR FACIAL - PROTETOR FACIAL, MATERIAL POLICARBONATO,
COR INCOLOR, COMPRIMENTO 200 MM, MATERIAL COROA PLÁSTICO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COROA AJUSTÁVEL E ARTICULADA, TIPO
FIXAÇÃO CARNERIA REGULÁVEL POR CATRACA

CatMat: 456249 - PROTETOR FACIAL, MATERIAL POLICARBONATO COR INCOLOR
COMPRIMENTO 200 MM MATERIAL COROA PLÁSTICO CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COROA AJUSTÁVEL E ARTICULADA TIPO FIXAÇÃO CARNERIA
REGULÁVEL POR CATRACA

Data: 16/07/2020 10:02

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:42020 / UASG:389456

Lote/Item: /13

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/07/2020 14:21

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 105

Unidade: Unidade

U F : RS

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

10.925.677/0001-94
* VENCEDOR *

J.P.CAVEDON SOARES - ME R$ 14,85

Marca: DIRECT IND.                                            
Fabricante:  DIRECT IND.                                            
Modelo :  DIRECT IND. 
Descrição:  PROTETOR FACIAL TOTAL RÍGIDO: Composto de coroa de material plástico rígido preto que cobre a parte frontal do crânio do usuário e se estende
 até a parte lateral da cabeça, visor confeccionado em policarbonato incolor disponível em três tamanhos, sendo 6", 8" e 10" de altura, preso à coroa por meio de 
três pinos plásticos, carneira de material plástico branco regulável através de ajuste simples presa à coroa por meio de dois parafusos plásticos. A parte frontal 
da carneira é recoberta com espuma para absorção de suor. Validade igual ou superior a 12 meses.                                    

Estado: C idade : Endereço: Telefone: Emai l :
RS Porto Alegre AV TERESOPOLIS, 2958 (51) 3343-8583 luciane@contabsul.com.br

Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 12,34

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPÁ/PR Data: 10/07/2020 08:05
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Objeto: Aquisição(ões) de Equipamentos de Proteção Individual EPI e outros materiais e
equipamentos necessários ao enfrentamento da Pandemia de Coronavírus
(COVID-19) para atender a demanda das secretarias do Município de
Maripá/PR..

Descrição: PROTETOR FACIAL - PROTETOR FACIAL, MATERIAL POLICARBONATO,
COR INCOLOR, COMPRIMENTO 200 MM, MATERIAL COROA PLÁSTICO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COROA AJUSTÁVEL E ARTICULADA

CatMat: 220530 - PROTETOR FACIAL , MATERIAL POLICARBONATO, COR INCOLOR,
COMPRIMENTO 200 MM, MATERIAL COROA PLÁSTICO, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS COROA AJUSTÁVEL E ARTICULADA

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:522020 / UASG:985487

Lote/Item: /30

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/07/2020 14:01

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 59

Unidade: Unidade

U F : PR

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

29.426.310/0001-54
* VENCEDOR *

CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI R$ 12,34

Marca: QUALIBOX                                            
Fabricante:  QUALIBOX                                            
Modelo :  QUALIBO 
Descrição:  Protetor facial em policarbonato, com visor incolor 200 mm. Indicado para proteção facial contra impactos de partículas volantes.                              
      

Endereço: Telefone:
AV GOIOERE, 180 (44) 3016-3500

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 15,25

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
Fundação Universidade Federal de São João Del-Rei - UFSJ

Objeto: Aquisição de materiais de proteção e segurança..

Descrição: PROTETOR FACIAL - PROTEÇÃO FACIAL DE LENTE, COMPOSTO DE COROA
E SUSPENSÃO PLÁSTICA, REGULAGEM DE TAMANHO ATRAVÉS DE AJUSTE
SIMPLES, VISOR DE MATERIAL PLÁSTICO (PET) INCOLOR, LARGURA
APROXIMADA DE 205 MM, 200 MM DE ALTURA, VISOR PRESO À COROA POR
MEIO DE 3 REBITES METÁLICOS.

CatMat: 63398 - PROTETOR FACIAL , PROTETOR FACIAL NOME

Data: 08/07/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:322020 / UASG:154069

Lote/Item: /45

Ata: Link Ata

Adjudicação: 13/07/2020 13:26

Homologação: 14/07/2020 15:41

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 22

Unidade: Unidade

U F : MG

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

34.707.692/0001-24
* VENCEDOR *

MATEUS HENRIQUE GOETZ 02774379032 R$ 15,25

Marca: SmartPrinter                                            
Fabricante:  SmartPrinter                                            
Modelo :  Higia 
Descrição:  Protetor facial, material: PETG 0,5 milímetros, cor: incolor FIXA, material coroa: polímero ABS, características adicionais: coroa com elástico com aju
ste de regulagem.                                    

Endereço:
,

Item 4: Luvas para procedimento não cirúrgico, descartável, confeccionadas em látex (borracha natural). R$ 38,31
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Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 42,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE URUÇUI

Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual EPIs, para fins de
enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do novo coronavírus, causador da COVID-19.

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LUVA PARA
PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO MÉDIO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO
DESCARTÁVEL

CatMat: 443397 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX
TAMANHO MÉDIO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ TIPO
AMBIDESTRA TIPO USO DESCARTÁVEL

Data: 24/07/2020 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:52020 / UASG:981223

Lote/Item: /5

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: Caixa 100,00 UN

U F : PI

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

37.174.427/0001-16
* VENCEDOR *

AB MED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS EIRELI R$ 42,00

Marca: SKY                                            
Fabricante:  descaparc                                            
Modelo :  2020 
Descrição:  CONFORME EDITAL ANEXO                                    

Endereço: Telefone: Emai l :
RUA DOUTOR MOISES PIMENTEL NETO, 1 (86) 9946-1663 abmed@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 28,75

Órgão: PODER JUDICIÁRIO 
Tribunal Superior Eleitoral 
Tribunal Regional Eleitoral do Pará

Objeto: Aquisição de material de consumo (álcool em gel, avental, luvas, máscara,
protetor facial e termômetro) para o atendimento das demandas da SAMOS e
das unidades do TRE-PA no enfrentamento do Covid-19, diante do retorno dos
servidores do Tribunal ao trabalho presencial..

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LUVA PARA
PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E
UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO
AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO ANTIDERRAPANTE,
FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO

Data: 23/07/2020 09:05

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:392020 / UASG:70004

Lote/Item: /6

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 600

Unidade: Caixa 100,00 UN

U F : PA

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

15.534.401/0001-07
* VENCEDOR *

MOREIRA & GODOY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP R$ 28,75

Marca: NOBRE                                            
Fabricante:  GOEDERT                                            
Modelo :  LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LATEX NATURA 
Descrição:  LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICI
ONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO ANTIDERRAPANTE, FINALIDAD
E RESISTENTE À TRAÇÃO.                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
TRAVESSA DR. ENEAS PINHEIRO, 2462 PATRICIA (91) 3276-7194 contato@businessbel.com

Quantidade Descrição Observação

1.000 Caixas Luvas para procedimento não cirúrgico, descartável, confeccionadas em látex (borracha natural). Hipoalergênica, Superfície lisa, 
Formato anatômico, Ambidestra, Resistente, com tensão de ruptura mínima, Íntegra e uniforme, Não estéril, Com pó bioabsorvív
el, Punhos com bainha; Tamanhos M e G a serem escolhidos pelo almoxarifado no momento do envio da Nota de Empenho. Ac
ondicionamento obrigatório em caixas de 50 pares (100 unidades) contendo dados de idenficação, procedência, validade, núme
ro de lote e registro no Ministério da Saúde; Fornecidas obrigatoriamente em caixas de papelão; Validade mínima de 36 meses 
a partir da data de entrega.
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Preço (Compras Governamentais) 3: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 35,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU SC

Objeto: Aquisição de EPIs..

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LUVA PARA
PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO MÉDIO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO
DESCARTÁVEL

Data: 21/07/2020 09:31

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : NÃO

Identif icação: NºPregão:1022020 / UASG:988039

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/07/2020 11:32

Homologação: 23/07/2020 12:24

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: Caixa 100,00 UN

U F : SC

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

24.537.945/0001-05
* VENCEDOR *

SANIMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI -
EPP

R$ 35,00

Marca: GLOMED                                            
Fabricante:  SRI TRANG GLOVES (THAILAND) / TOP GLOVE SDN BHD                                            
Modelo :  M E G 
Descrição:  142803 - LUVA DE SEGURANÇA PARA PROCEDIMENTO DESCARTÁVEL LATÉX (M E G) CAIXA COM 50 UNIDADES. REGISTRO: 80273450023 / 8027
3450013                                    

Endereço: Nome de Contato: Telefone: Emai l :
RUA RICARDO GEORG, 1115 MARIA EVANI (47) 3144-9700 sanimed.hospitalar@gmail.com

Preço (Compras Governamentais) 4: Preço do Fornecedor Vencedor R$ 47,50

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA/PB

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de materiais de proteção
individual, dispense e termômetro infravermelho destinados ao combate ao
COVID 19..

Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO - LUVA PARA
PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E
UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO
ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO
ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO

CatMat: 269892 - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO , MATERIAL LÁTEX
NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO
DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À
TRAÇÃO, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA
COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA

Data: 17/07/2020 08:30

Modalidade: Pregão Eletrônico

S R P : SIM

Identif icação: NºPregão:32020 / UASG:980458

Lote/Item: /4

Ata: Link Ata

Adjudicação: 23/07/2020 16:52

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1.000

Unidade: Caixa 100,00 UN

U F : PB

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA FINAL

07.783.026/0001-00
* VENCEDOR *

DR MED LTDA EPP R$ 47,50

Marca: MEDIX                                            
Fabricante:  MEDIX                                            
Modelo :  LUVA PROC TAM G 
Descrição:  Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex natural íntegro e uniforme, tamanho: grande, características adicionais: lubrificada com pó bi
oabsorvível, descartável, apresentação: atóxica, tipo: ambidestra, tipo uso: descartável, modelo: formato anatômico, finalidade: resistente à tração                           
         

Endereço: Telefone: Emai l :
R AMARO BEZERRA, 410 (81) 2138-3577/ (81) 5555-5555 legalizacao@hotmail.com
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2020.
Senhora Secretária Substituta,
 
Retornam os autos de Aquisição de Equipamentos de

Proteção Individual (EPI) para atender às Unidades da Justiça
Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades nos
exercícios de 2020/2021, conforme anexo único ajustado,
evento 0739014 e alterando a forma de aquisição para Ata de
Registro de Preços.

 
Vieram os autos a esta Seção de Instrução de

Contratações para pesquisa de preços preliminar, uma vez ausentes
os estudos preliminares , despacho de vossa senhoria após ajuste ,
evento 0739167.

 
Feita ampla pesquisa no Banco de Preços, com base em

procedimentos governamentais recentes e comparados aos valores
praticados em sitios eletrônicos especializados,  chegamos ao
relatório evento 0738597  e Valor Global R$1.150.315,00 (um milhão,
cento e cinquenta mil trezentos e quinze reais) e para aquisição em
2020 Valor Global de R$373.261,00 (trezentos e setenta e três mil
duzentos e sessenta e um reais).

 
CATMATs:. 

ITEM NÚMERO

01 452286

02 428630

03 467256
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04 443397

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

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

 
À deliberação superior.
 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MATIAS DE PINHEIRO JUNIOR,
Chefe de Seção, em 31/07/2020, às 17:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0739216 e o código CRC A8489773.

0006379-52.2020.6.02.8000 0739216v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de julho de 2020.
 
 
À SGO, para verificação da disponibilidade

orçamentária para atendimento da presente aquisição, no
valor de R$373.261,00 (trezentos e setenta e três mil duzentos
e sessenta e um reais).

 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 31/07/2020, às 17:12, 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
0739222 e o código CRC 704F91AE.

0006379-52.2020.6.02.8000 0739222v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 06 de agosto de 2020.
À COFIN
 
Senhor Coordenador,
 
Em resposta à consulta por meio do Despacho

GSAD (0739222), informamos que não há disponibilidade
orçamentária para atender a demanda solicitada no valor de
R$ 373.261,00.

 
Consultadas as reservas de crédito foi aferido que,

excluídas apenas as despesas de outros planos orçamentários
e de investimentos, há somente R$ 349.322,13 em custeio
distribuídos em 18 (dezoito) pré-empenhos, ou seja, nenhum
de valor expressivo para anulação parcial.

 
Passaram por esta seção recentemente os seguintes

autos:
a) SEI 0005163-56.2020.6.02.8000, que
trata da aquisição de material de limpeza
e prevenção no valor mínimo de R$
181.707,04, no qual destacamos o
Despacho SGO (0741925).
b) SEI 0006866-22.2020.6.02.8000, da
STI, que trata da possibilidade de adesão
à Ata de Registro de Preços Nº 67/2019,
cujos objetos totalizam R$ 723.600,00
(investimento).
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Assim, analisando os valores encontrados no
crédito disponível (0741999), temos que levar em
consideração as despesas acima citadas, caso haja intenção
de remanejamento, uma vez que já passaram por análise de
disponibilidade financeira com sugestões de possíveis fontes
de crédito. Como se vê há diversos valores de pequena monta,
sendo os mais expressivos da STI.

 
Diante do exposto, evoluímos os autos para análise

e deliberação superior e, em havendo prioridade da
Administração na aquisição, indicar os remanejamentos
necessários.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por AGAMENON GOMES MIRANDA JÚNIOR,
Chefe de Seção, em 06/08/2020, às 20:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0741985 e o código CRC AE9A6C4A.

0006379-52.2020.6.02.8000 0741985v1
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  __ SIAFI2020-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
  06/08/20  19:25                                      USUARIO : AGAMENON       
                                                       PAGINA  :      1         
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  POSICAO         : AGOSTO          - ABERTO                                    
  CONTA CONTABIL  : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL                              
                                                                                
    CONTA CORRENTE                                                 SALDO EM  R$ 
    N 1 167664 0100000000 319100                                      5.000,00 C
    N 1 167666 0100000000 319000                                    853.018,11 C
    N 1 167666 0100000000 319100                                    127.436,07 C
    N 1 167672 0100000000 339000                                    105.629,45 C
    N 1 167673 0100000000 339039   070276 AL CAPEJE                  49.712,00 C
    N 1 167674 0100000000 339000   070292                            73.545,81 C
    N 1 167674 0100000000 339030   070276 ADM ESCJUD                  1.857,00 C
    N 1 167674 0100000000 339030   070277 ADM MANVEI                 10.758,99 C
    N 1 167674 0100000000 339030   070277 ADM MATAUX                  1.635,73 C
    N 1 167674 0100000000 339030   070278 ADM MATAUX                  7.754,34 C
    N 1 167674 0100000000 339030   070278 ADM MATEXP                 61.190,76 C
    N 1 167674 0100000000 339030   070278 ADM MATMAN                  5.800,00 C
                                                                    CONTINUA ...
  PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA                 
                                                                                
  __ SIAFI2020-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
  06/08/20  19:25                                      USUARIO : AGAMENON       
                                                       PAGINA  :      2         
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  POSICAO         : AGOSTO          - ABERTO                                    
  CONTA CONTABIL  : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL                              
                                                                                
    CONTA CORRENTE                                                 SALDO EM  R$ 
    N 1 167674 0100000000 339030   070282 ADM MATMAN                 19.266,89 C
    N 1 167674 0100000000 339033   070275 ADM PASSAG                 26.930,58 C
    N 1 167674 0100000000 339036   070276 ADM ESCJUD                  4.784,00 C
    N 1 167674 0100000000 339036   070277 ADM APOIO                 104.777,90 C
    N 1 167674 0100000000 339036   070277 IEF LOCIMO                    772,91 C
    N 1 167674 0100000000 339037   070277 ADM APOIO                  70.548,33 C
    N 1 167674 0100000000 339037   070277 IEF VIGOST                105.206,15 C
    N 1 167674 0100000000 339039   070274 ADM MANMAQ                  3.600,00 C
    N 1 167674 0100000000 339039   070274 IEF LIMPEZ                  1.671,01 C
    N 1 167674 0100000000 339039   070275 ADM APOIO                  25.000,00 C
    N 1 167674 0100000000 339039   070275 ADM ESTAGI                  4.587,15 C
    N 1 167674 0100000000 339039   070276 ADM ESCJUD                 21.590,30 C
                                                                    CONTINUA ...
  PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F7=VOLTA F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA        
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  __ SIAFI2020-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
  06/08/20  19:25                                      USUARIO : AGAMENON       
                                                       PAGINA  :      3         
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  POSICAO         : AGOSTO          - ABERTO                                    
  CONTA CONTABIL  : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL                              
                                                                                
    CONTA CORRENTE                                                 SALDO EM  R$ 
    N 1 167674 0100000000 339039   070277 ADM APOIO                 187.884,19 C
    N 1 167674 0100000000 339039   070277 ADM LOCMAQ                 13.814,00 C
    N 1 167674 0100000000 339039   070277 ADM MANVEI                 36.277,44 C
    N 1 167674 0100000000 339039   070281 ADM ASSINA                  8.310,00 C
    N 1 167674 0100000000 339039   070281 ADM DIVULG                  2.668,48 C
    N 1 167674 0100000000 339039   070282 ADM APOIO                   3.429,97 C
    N 1 167674 0100000000 339039   070282 IEF MANPRE                 92.359,93 C
    N 1 167674 0100000000 339039   070282 IEF REFORM                242.498,94 C
    N 1 167674 0100000000 339039   070284 ADM LOCMAQ                 35.216,62 C
    N 1 167674 0100000000 339039   070284 ADM LOGIST                 20.630,33 C
    N 1 167674 0100000000 339039   070284 ADM TELEFO                  1.538,39 C
    N 1 167674 0100000000 339039   070286 ADM APOIO                   2.048,00 C
                                                                    CONTINUA ...
  PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F7=VOLTA F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA        
                                                                                
  __ SIAFI2020-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
  06/08/20  19:25                                      USUARIO : AGAMENON       
                                                       PAGINA  :      4         
  UG EMITENTE     : 070011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS             
  GESTAO EMITENTE : 00001  - TESOURO NACIONAL                                   
  POSICAO         : AGOSTO          - ABERTO                                    
  CONTA CONTABIL  : 622110000 - CREDITO DISPONIVEL                              
                                                                                
    CONTA CORRENTE                                                 SALDO EM  R$ 
    N 1 167674 0100000000 339040   070279 TIC MANSOF                  3.332,27 C
    N 1 167674 0100000000 339040   070285 TIC APOIO                 454.049,54 C
    N 1 167674 0100000000 339040   070285 TIC ARMDAD                  5.577,88 C
    N 1 167674 0100000000 339040   070285 TIC COMRED                105.863,13 C
    N 1 167674 0100000000 339040   070285 TIC MANHDW                249.600,05 C
    N 1 167674 0100000000 339040   070285 TIC MANSOF                450.988,12 C
    N 1 167674 0100000000 339047   070277 ADM MANVEI                    481,00 C
    N 1 167674 0100000000 339047   070277 IEF LIMPEZ                  7.952,06 C
    N 1 167674 0100000000 339092   070275 ADM PASSAG                    360,80 C
    N 1 167674 0100000000 449040   070274 INV SOFTWR                    800,00 C
    N 1 167674 0100000000 449052   070280 INV MEDODO                    650,00 C
    N 1 167674 0100000000 449052   070280 INV MOVEIS                  5.409,10 C
                                                                    CONTINUA ...
  PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI F7=VOLTA F8=AVANCA PF10=EMAIL PF12=RETORNA        
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DESPACHO

Maceió, 07 de agosto de 2020.
À GSAD (c/c p SGO p ciência),
Diante do despacho GSAD (0739222), encaminho

manifestação da SGO (0741985), para análise e deliberação.
Diante da escassez de recursos disponíveis, sugiro,

de forma pragmática, que se avalie se os recursos da reforma
da antiga SEDE serão contratados e pagos ainda neste
exercício face a extrapolação do cronograma inicialmente
estipulado, redirecionando, se for o caso,  essas verbas para
as contratações pretendidas e ajustando esses
remanejamentos na fase extraordinária de crédito adicional.

Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 07/08/2020, às 07:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0742061 e o código CRC 60D3C186.

0006379-52.2020.6.02.8000 0742061v1
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DESPACHO

Maceió, 07 de agosto de 2020.
Sigam os autos à SLC, para providenciar a minuta

do edital, em regime de registro de preços, observando, no
que couber, a disciplina da Lei nº 13.979/2020, por se tratar
de itens de segurança com vistas ao atendimento das medidas
de proteção do contágio da COVID-19 quando da retomada
das atividades presenciais.

Quanto à reserva de crédito, observar que se trata
de hipótese de registro de preços, portanto não há
necessidade, neste momento, de se indicar a dotação
orçamentária, "que somente será exigida para a formalização
do contrato ou outro instrumento hábil", na forma da lei
(Decreto nº 7.892/2013, art. 7º, § 2º). Obviamente as ordens
de fornecimento serãoexpedidas dentro das disponibilidades
orçamentárias, inclusive com possíveis reprogramações dada
a relevância da presente despesa.

Sigam os autos à COFIN, para ciência.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/08/2020, às 10:51, 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
0742281 e o código CRC B81AF3CA.
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DESPACHO

Maceió, 07 de agosto de 2020.
À SAD,
questionando se será autorizada ou dispensada a

inclusão de IRP.
Respeitosamenete,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 07/08/2020, às 11:44, 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
0742407 e o código CRC 6A42D64E.

0006379-52.2020.6.02.8000 0742407v1
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DESPACHO

Maceió, 07 de agosto de 2020.
Diante da gravíssima situação enfrentada

(emergência de saúde pública de importância internacional) e
da urgente necessidade dos itens objeto destes autos, tenho
por justificada a não divulgação da IRP, razão pela qual evoco
o disposto no § 1º do art. 4º do Decreto nº 7.892/2013, para
evolver o feito à SLC, na forma do Despacho GSAD 0742281.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 07/08/2020, 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
0742618 e o código CRC E2563824.

0006379-52.2020.6.02.8000 0742618v1
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2020 

 

 

PROCESSO Nº: 0006379-52.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxxx de 2020 

                    Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de consumo – 
Equipamentos de Proteção Individual, tudo de acordo com requisição promovida pela 
Comissão de Planejamento de Aquisição de Equipamentos  de Proteção individual. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pela Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro  de 2020, 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 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 – 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), 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 é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
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, exceto quanto ao quantitativo relativo ao “pedido mínimo”  constante no Anexo I-
A, 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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3 - DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias a partir da  data do 
recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá ser encaminhada por e-mail. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

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

 

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

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, 

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

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

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

legislação vigente; 

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

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

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

dissolução ou liquidação; 

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

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

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

de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às 

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

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

redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

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

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

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

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
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c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

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

Constituição Federal; 

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

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

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

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

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

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

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

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

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

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

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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

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

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

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

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

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

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

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

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

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

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
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5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação 

no momento da habilitação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sistemas. 

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

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

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

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

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

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

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

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

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

negociação e julgamento da proposta. 

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

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do item 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. 
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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.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, 

sempre, as descrições constantes neste edital. 

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

de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

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

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

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 

Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada 

ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento 

por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

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

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

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

Referência.  

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

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

estas participarão da fase de lances. 

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

os licitantes. 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0743115)         SEI 0006379-52.2020.6.02.8000 / pg. 55



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

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 do item ofertado. 

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

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

registrado pelo sistema. 

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

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

de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

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

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

fechado. 

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

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

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

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o 

máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado 

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

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

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

exigências de habilitação. 

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; 
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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, conforme definido neste Edital e 

seus anexos.  

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

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

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

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

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

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

sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

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

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

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

dentre as propostas empatadas.  

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. 
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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 1 (uma) 

hora, 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. 

 

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

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

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

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração.  

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

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

fundamentam a suspeita. 

 

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, doze 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 1 (uma) hora, sob pena de não 

aceitação da proposta.  
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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 1 (uma) hora, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão Social, 
endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e 
praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação 
sugerido no ANEXO II. 
 

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

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

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

data e horário para a sua continuidade. 

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

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

item 8.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

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

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

falta de condição de participação. 

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

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

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

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

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

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

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

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

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

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

recebimento das propostas; 

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

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

conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

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

se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro 

lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 

10.024, de 2019. 

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

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

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 1 (uma) hora, 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. 
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10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 

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

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

em nome da matriz. 

 

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

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

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

10.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

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

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

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

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

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

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

agência; 

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

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

administradores; 

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

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

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 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0743115)         SEI 0006379-52.2020.6.02.8000 / pg. 61



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

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 que se enquadre como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

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

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

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

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

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. Em relação à licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade 
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fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 2 (dois) 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 

microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

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

horário para a continuidade da mesma. 

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

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

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

remanescentes. 

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

será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

de 1 (uma) hora, 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 ser assinada pelo licitante ou seu 

representante legal. 

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

fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 
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d) conter o preço unitário e  total do item  ofertado. 

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

no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o 

caso. 

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

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

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

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

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

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

por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a 

mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

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

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

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 

recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer 

e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

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

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

fundamentadamente. 

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

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

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

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

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

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

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

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

sessão reaberta. 

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

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

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

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

atualizados. 

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

14.1.  Até 01 (um) dia útil 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 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até um dia útil contado da data de 

recebimento da impugnação. 

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

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

enviados ao Pregoeiro, até 01 (um) dia útil anterior 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 um dia útil, contado 

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

pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

no certame. 

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

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

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

vincularão os participantes e a administração. 

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

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
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. 
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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 n. 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá receber 
a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja aceita 
pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, e em 
não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do Decreto nº 
7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

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

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “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 
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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. 
 
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 serviço 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: 
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a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

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

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço 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 materiais em 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 materiais com embalagens em que deverão estar impressas em cada 
embalagem, conforme o caso, as seguintes informações: 
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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 
enviadas pelo TRE/AL 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 
 
h) 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. 
 

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. O material deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias a partir do 
recebimento da Autorização de Fornecimento, na Seção de Almoxarifado, situada à Avenida 
Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, no horário das 08 às 
18hs, das segundas às  sextas-feiras. 

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com 
as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 
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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 10 (dez) 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 que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

 
a) não assinar  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 
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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% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

21.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de 
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% 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 serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço 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. 
 
21.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
21.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

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

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

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
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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.  Será exigido que os materiais 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 2020, PTRES 
167674, Natureza da Despesa nº 339030 (Material de Consumo). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações 
orçamentárias respectivas. 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.  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. 

25.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

25.5.  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.  

25.6.  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, 
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independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.7.  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. 

25.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
25.9. 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. 
 
25.10. 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. 
 
25.11.   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. 

 
25.12. 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. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A- Especificações dos Itens e Valor Máximo Estimado; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
25.15. 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 2020. 
 
 

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 Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para atender 

às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades nos 

exercícios de 2020/2021, conforme anexo único (0731451). 

1.1. A aquisição deve ocorrer mediante pregão eletrônico, com adjudicação de 

menor preço por item, Ata de Registro de Preços, pelo rito sumário dado pela MP nº 

926/2020, justificada com base nas medidas previstas na Lei nº 13.979/2020 e as 

alterações da MP nº 926/2020, dada a situação atual de pandemia por COVID-19. 

1.2. A Ata terá duração de 12 meses. A despesa não está prevista no PAC 2020. No 

entanto, com o advento da pandemia, os itens se tornam essenciais no combate à 

disseminação da COVID-19. 

1.3 Justifica-se as aquisições pelo fato de estarmos vivenciado uma pandemia de 

COVID-19, doença causada pelo coronavírus (SARS-COV-2), de alta 

transmissibilidade e elevada letalidade em seres humanos. Considerando, ainda, o 

conflito das informações científicas a respeito desta nova patologia e as constantes 

alterações destas informações; ainda a indisponibilidade de vacina contra a Covid-19 

para a população; tomando como base os números apresentados nos boletins 

epidemiológicos relacionados à mencionada doença, emitidos pelos órgãos de saúde 

do Brasil e do mundo; considerando as medidas de enfrentamento à referida patologia, 

estabelecidas pelos recentes Decretos do Governo do Estado de Alagoas e do 

Município de Maceió; atendendo à Resolução nº 322/2020, do Conselho Nacional de 

Justiça – CNJ, que estabelece medidas para retomada dos serviços presenciais no 

âmbito do Poder Judiciário, observadas as ações necessárias para prevenção de 

contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19; por se encontrar em fase de elaboração 

cartilha contendo as recomendações sanitárias para o retorno às atividades presenciais 

nesta Justiça Eleitoral; e, sobretudo, ressaltando o compromisso deste Regional com 

a integridade e a saúde de todos os que fazem a Justiça Eleitoral Alagoana.  

       

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. 
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2.3 – Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente 

em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de 

cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 

fornecedora. 

2.3.1 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de 

Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes 

e deverão estar de acordo com a legislação vigente. 

2.3.2 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 

informações: 

2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 

vencimento ou período de validade 

2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde. 

2.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 

2.4 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 

expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. 

2.5 – Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 

eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

2.6 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

  

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

3.1 - A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho 

encaminhada por e–mail;      

3.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Avenida 

Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário 

das 08 às 18 horas, das segundas às 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. 
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5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita à aplicação de 

multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 

5.1 

- 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, 

limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, 

poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante 

no item 5.4, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

5.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, 

caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada 

a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução 

parcial do contrato; 

5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da 

obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 

superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 

injustificado estabelecido no item 5.2; 

5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 

8.666/1993. 

As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma 

isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato 

celebrado. 

  

6. - DO PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito em 

conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), 

devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL. 

6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0743115)         SEI 0006379-52.2020.6.02.8000 / pg. 78



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

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 pelos servidores membros da Comissão de Aquisição de EPI's. 

7.1.1. O ateste será dado pelos servidores membros integrantes da Comissão de 

Aquisição de EPI's. 

7.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da 

Comissão designada 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 MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO 

ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 28/07/2020, às 21:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES 

PEREIRA, Técnico Judiciário, em 28/07/2020, às 22:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de 

Seção, em 28/07/2020, às 22:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 
 
 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E  VALOR MÁXIMO ESTIMADO 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO APRESENTAÇÃO 
 QUANTITATIVO 
TOTAL   DA ATA 

QUANTITATI
VO DA 
AQUISIÇÃO 
IMEDIATA 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

   01 

Máscara cirúrgica tripla 
camada, com filtro, 
fixação com elástico, 
do tipo NPH, 
Descartável e de uso 
único, baixa 
condutividade térmica, 
baixa 
inflamabilidade; Com 
pregas 
horizontais; Fabricada 
em Não-tecido de 
Polipropileno, duas 
camadas externas de 
não tecido 100% 
polipropileno e uma 
camada de filtro de 
retenção bacteriana: 
Eficiência de Filtração 
Bacteriana (BFE) > 
99% e Eficiência de 
Filtragem de Partículas 
(EFP) > 98%); Clipe 
para ajuste nasal 
embutido: em metal 
galvanizado e 
revestido com plástico; 
Isenta de fibra de 
vidro; Soldada 
eletronicamente por 
ultrassom, Atóxica e 
Apirogênica, 
hipoalergênica; 
inodora, maleável e 
resistente; Cor branca 
ou azul; 

  

CAIXA 

  

 9000 3000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 106,00 
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Prazo de Validade: 
3 anos a partir da data 
da entrega. 

Registro no Ministério 
da Saúde – ANVISA; 

Caixa com 100 
unidades. 

Embalagem contendo 
externamente dados 
de idenficação, 
procedência, data de 
fabricação, validade, 
número de lote e 
registro no Ministério 
da Saúde. 

   02 

Gorro descartável, tipo 
touca sanfonada com 
duplo elástico de 
fixação nas bordas, 
com extremidades 
plissadas, 
confeccionada em 
polietileno de baixa 
densidade, não estéril, 
com formato 
anatômico; Cor branca; 
gramatura mín. 20gr. 

Prazo de validade: mín. 
3 anos a partir da data 
da entrega. 

Tamanho único. Pacote 
com 100 unidades. 

PACOTE     1100 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 23,93 

  03 

Protetor facial, com 
visor de policarbonato 
incolor,  transparência 
superior a 90%, 
composto por visor, 
cinta, testeira e 
espuma, 
estrutura injetada em 
Polímero PP, Alças em 
Polímero PP e elástico 
ajustável ao redor da 
cabeça, reutilizável, 
proteção completa 
para olhos e rosto 
contra agentes 
infecciosos. EPI de 
dupla proteção. 
material atóxico, 

UNIDADE    1200 700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 13,96 
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inodoro e insípido. 
Resistência Química: 
Graxas, óleos, produtos 
químicos, solventes, 
ácidos e soluções 
aquosas 

Registro na ANVISA. 
Produto deve atender 
às especificações 
previstas pela 
resolução RDC 365 de 
23/03/2020. 
 
DIMENSÕES E 
CARACTERÍSTICAS 
- Espessura do visor: 
mín. 0,45 mm e máx. 
0,70mm 
- Área do visor: aprox. 
240 x 240 mm 
- Distância média entre 
o visor e o rosto: mín 
35 mm e máx. 45mm 
- Espessura da cinta e 
testeira: aprox.1,00 
mm 
- Área da cinta: aprox. 
15 x 450 mm 
- Área da testeira: 
aprox. 25 x 250 mm 
- Resistência Térmica: - 
10 a + 96C 
  

   04 

Luvas para 
procedimento não 
cirúrgico, descartável, 
confeccionadas em 
látex (borracha 
natural).  

Hipoalergênica, Superfí
cie lisa, 
Formato  anatômico, A
mbidestra, Resistente, 
com tensão de ruptura 
mínima, Íntegra e 
uniforme, Não 
estéril, Com pó 
bioabsorvível, Punhos 
com bainha; Tamanhos 
M e G a serem 
escolhidos pelo 
almoxarifado no 
momento do envio da 
Nota de Empenho. 

CAIXA    4000 1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 38,31 
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Acondicionamento 
obrigatório em caixas 
de 50 pares (100 
unidades) 
contendo dados de 
idenficação, 
procedência, validade, 
número de lote e 
registro no Ministério 
da Saúde; Fornecidas 
obrigatoriamente em 
caixas de papelão; 

Validade mínima de 36 
meses a partir da data 
de entrega. 

  

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO 

ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 31/07/2020, às 11:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES 

PEREIRA, Técnico Judiciário, em 31/07/2020, às 11:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de 

Seção, em 31/07/2020, às 11:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 
 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

 

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/2020  

 

Processo nº 0006379-52.2020.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2020 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, 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, Pedro Augusto Mendonça de 
Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito 
no CPF sob o nº 039.674.504-06, 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/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, 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/2020: 

 
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/2020: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado 
da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias a partir da  data do 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 

QUANT. 
TOTAL 

REGISTRAD
A 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá ser encaminhada por e-mail. 
 
 
 
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 serviço 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) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 

c) 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; 
 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0743115)         SEI 0006379-52.2020.6.02.8000 / pg. 87



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

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 serviço 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 materiais em 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 materiais com embalagens em que deverão estar impressas em cada 
embalagem, conforme o caso, as 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 
enviadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h) 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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i) 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; 
 
j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
k)  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 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
6.1. 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 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. 

 
6.2. 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. 
 
6.3. 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. 
 
6.4 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 
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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% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

6.4.1. 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. 

 
6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
6.4.4.  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. 
 
6.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
6.6. 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. 
 
6.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, 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.  
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6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
6.9. 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. 
 
6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. 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. 
 

6.12.1. 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. 

 
6.13. 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. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
7- DO PAGAMENTO. 
 
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
7.5. 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. 
 
7.6. 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: 
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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% 
 

 
8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
8.1. Será Exigido que os materiais 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 
 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     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. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2020. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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INFORMAÇÃO Nº 5496 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

À SAD

 

Senhor Secretário,

 

Vieram os autos para elaboração de minuta de edital visando ao registro de preços de
EPIs.

Saliento que a minuta foi elaborada sem conferir às Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, exclusividade na participação do certame, em virtude do despacho
SEIC 0739216.

Foram complementadas  no edital as disposições relativas às sanções administrativas.

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 1h (item 8.24.2 e 11.1);

3) Prazo para envio de documentação complementar de 1h (item 9.6, 9.7 e 10.6).

Registro que os prazos  de impugnação, de esclarecimentos,  de suspensão para
diligência, de regularização fiscal de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte e de
encaminhamento de proposta, documentação complementar e habilitatória foram
reduzidos pela metade em razão da LEI 13. 979/2020.

Ressaltamos, ainda, que foram divulgados no edital os preços orçados pela
administração, conforme a praxe adotada por este Tribunal. O Decreto nº
10.024/2019 faculta o sigilo destes valores, entretanto, tendo em vista a orientação do
TCU de que, quando o valor estimado for critério de aceitabilidade da proposta,  ele
deve ser divulgado e ainda tendo em vista que ainda não se verificou posicionamento
do TCU sobre o tema após a edição do  referido Decreto, esta Seção divulgou os
valores estimados para aquisição para avaliação discricionária de Vossa Senhoria.

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

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,
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entretanto, caso se entenda de forma contrária, solicito a indicação do intervalo.

Foi alterada a discriminação das colunas  4 e 5  no Anexo I-A do edital.

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 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 10/08/2020, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 10/08/2020, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0743122 e o código CRC A480928E.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2020 

 

 

PROCESSO Nº: 0006379-52.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxxx de 2020 

                    Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de consumo – 
Equipamentos de Proteção Individual, tudo de acordo com requisição promovida pela 
Comissão de Planejamento de Aquisição de Equipamentos  de Proteção individual. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pela Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro  de 2020, 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 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 – 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), 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 é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
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, exceto quanto ao quantitativo relativo ao “aquisição mínima”  constante no Anexo 
I-A, 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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3 - DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias a partir da  data do 
recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá ser encaminhada por e-mail. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

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

 

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

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, 

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

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

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

legislação vigente; 

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

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

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

dissolução ou liquidação; 

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

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

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

de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às 

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

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

redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

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

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

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

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
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c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

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

Constituição Federal; 

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

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

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

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

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

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

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

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

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

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

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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

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

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

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

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

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

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

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

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

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

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
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5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação 

no momento da habilitação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sistemas. 

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

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

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

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

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

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

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

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

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

negociação e julgamento da proposta. 

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

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do item 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. 
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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.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, 

sempre, as descrições constantes neste edital. 

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

de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

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

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

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 

Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada 

ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento 

por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

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

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

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

Referência.  

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

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

estas participarão da fase de lances. 

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

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

 
8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado. 

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

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

registrado pelo sistema. 

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

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

de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

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

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

fechado. 

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

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

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

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o 

máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado 

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

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

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

exigências de habilitação. 

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; 
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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, conforme definido neste Edital e 

seus anexos.  

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

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

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

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

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

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

sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

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

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

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

dentre as propostas empatadas.  

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. 
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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 1 (uma) 

hora, 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. 

 

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

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

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

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração.  

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

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

fundamentam a suspeita. 

 

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, doze 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 1 (uma) hora, sob pena de não 

aceitação da proposta.  
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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 1 (uma) hora, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão Social, 
endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e 
praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação 
sugerido no ANEXO II. 
 

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

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

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

data e horário para a sua continuidade. 

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

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

item 8.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

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

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

falta de condição de participação. 

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

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

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

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

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

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

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

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

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

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

recebimento das propostas; 

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

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

conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

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

se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro 

lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 

10.024, de 2019. 

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

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

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 1 (uma) hora, 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. 
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10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 

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

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

em nome da matriz. 

 

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

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

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

10.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

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

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

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

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

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

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

agência; 

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

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

administradores; 

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

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

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 
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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 que se enquadre como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

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

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

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

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

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. Em relação à licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade 
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fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 2 (dois) 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 

microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na 

documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para 

regularização.  

10.10.2.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos 

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

horário para a continuidade da mesma. 

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

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

desacordo com o estabelecido neste Edital. 

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

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

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

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

pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis. 

10.10.2.11. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de 

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

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

remanescentes. 

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

será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

de 1 (uma) hora, 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 ser assinada pelo licitante ou seu 

representante legal. 

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

fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 
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d) conter o preço unitário e  total do item  ofertado. 

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

no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o 

caso. 

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

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

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

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

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

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

por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a 

mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

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

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

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 

recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer 

e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

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

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

fundamentadamente. 

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

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

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

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

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

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

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

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

sessão reaberta. 

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

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

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

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

atualizados. 

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

14.1.  Até 01 (um) dia útil 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 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até um dia útil contado da data de 

recebimento da impugnação. 

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

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

enviados ao Pregoeiro, até 01 (um) dia útil anterior 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 um dia útil, contado 

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

pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

no certame. 

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

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

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

vincularão os participantes e a administração. 

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

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
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. 
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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 n. 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá receber 
a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja aceita 
pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, e em 
não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do Decreto nº 
7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

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

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “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 
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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. 
 
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 serviço 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: 
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a) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

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

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço 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 materiais em 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 materiais com embalagens em que deverão estar impressas em cada 
embalagem, conforme o caso, as seguintes informações: 
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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 
enviadas pelo TRE/AL 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 
 
h) 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. 
 

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. O material deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias a partir do 
recebimento da Autorização de Fornecimento, na Seção de Almoxarifado, situada à Avenida 
Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, no horário das 08 às 
18hs, das segundas às  sextas-feiras. 

 
20.2.   Os materiais serão recebidos: 
 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com 
as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência; 
 
b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente 
aceitação. 
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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 10 (dez) 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 que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

 
a) não assinar  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 
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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% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

21.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de 
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% 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 serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço 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. 
 
21.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
21.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

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

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

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
22.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
22.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
22.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
22.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 
que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 
para que não incidam retenções indesejáveis. 
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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.  Será exigido que os materiais 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 2020, PTRES 
167674, Natureza da Despesa nº 339030 (Material de Consumo). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações 
orçamentárias respectivas. 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.  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. 

25.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

25.5.  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.  

25.6.  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, 
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independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 

25.7.  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. 

25.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
25.9. 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. 
 
25.10. 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. 
 
25.11.   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. 

 
25.12. 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. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A- Especificações dos Itens e Valor Máximo Estimado; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
25.15. 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 2020. 
 
 

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 Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para atender 

às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades nos 

exercícios de 2020/2021, conforme anexo único (0731451). 

1.1. A aquisição deve ocorrer mediante pregão eletrônico, com adjudicação de 

menor preço por item, Ata de Registro de Preços, pelo rito sumário dado pela MP nº 

926/2020, justificada com base nas medidas previstas na Lei nº 13.979/2020 e as 

alterações da MP nº 926/2020, dada a situação atual de pandemia por COVID-19. 

1.2. A Ata terá duração de 12 meses. A despesa não está prevista no PAC 2020. No 

entanto, com o advento da pandemia, os itens se tornam essenciais no combate à 

disseminação da COVID-19. 

1.3 Justifica-se as aquisições pelo fato de estarmos vivenciado uma pandemia de 

COVID-19, doença causada pelo coronavírus (SARS-COV-2), de alta 

transmissibilidade e elevada letalidade em seres humanos. Considerando, ainda, o 

conflito das informações científicas a respeito desta nova patologia e as constantes 

alterações destas informações; ainda a indisponibilidade de vacina contra a Covid-19 

para a população; tomando como base os números apresentados nos boletins 

epidemiológicos relacionados à mencionada doença, emitidos pelos órgãos de saúde 

do Brasil e do mundo; considerando as medidas de enfrentamento à referida patologia, 

estabelecidas pelos recentes Decretos do Governo do Estado de Alagoas e do 

Município de Maceió; atendendo à Resolução nº 322/2020, do Conselho Nacional de 

Justiça – CNJ, que estabelece medidas para retomada dos serviços presenciais no 

âmbito do Poder Judiciário, observadas as ações necessárias para prevenção de 

contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19; por se encontrar em fase de elaboração 

cartilha contendo as recomendações sanitárias para o retorno às atividades presenciais 

nesta Justiça Eleitoral; e, sobretudo, ressaltando o compromisso deste Regional com 

a integridade e a saúde de todos os que fazem a Justiça Eleitoral Alagoana.  

       

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. 
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2.3 – Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente 

em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de 

cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 

fornecedora. 

2.3.1 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de 

Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes 

e deverão estar de acordo com a legislação vigente. 

2.3.2 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 

informações: 

2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 

vencimento ou período de validade 

2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde. 

2.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 

2.4 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 

expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. 

2.5 – Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 

eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

2.6 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

  

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

3.1 - A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho 

encaminhada por e–mail;      

3.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Avenida 

Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário 

das 08 às 18 horas, das segundas às 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. 

Minuta de edital de pregão eletrônico (0743160)         SEI 0006379-52.2020.6.02.8000 / pg. 121



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

  

5. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

A licitante contratada, durante a execução da contratação, ficará sujeita à aplicação de 

multa de mora e convencional, variável de acordo com a gravidade dos casos a seguir: 

5.1 

- 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atraso, 

limitada a incidência a 5 dias de atraso. Após o 5º dia e a critério da Administração, 

poderá ocorrer a não aceitação do(s) objeto(s), recaindo sobre este(s) a multa constante 

no item 5.4, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença; 

5.2 - 0,25% por dia, sobre o valor do(s) item(ns) entregues em desconformidade, 

caso o prazo de substituição daqueles assim configurados não seja cumprido, limitada 

a incidência a 5 dias de atraso injustificado. Após o 5º dia será considerada inexecução 

parcial do contrato; 

5.3 - 7,50% sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em caso de inexecução parcial da 

obrigação assumida, assim considerado o atraso na entrega do objeto por período 

superior ao previsto no item 5.1 bem como a extrapolação do prazo máximo de atraso 

injustificado estabelecido no item 5.2; 

5.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 

8.666/1993. 

As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma 

isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato 

celebrado. 

  

6. - DO PAGAMENTO 

6.1. O pagamento será efetuado mensalmente, mediante ordem bancária de crédito em 

conta corrente, em até 10 (dez) dias, após o envio da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is), 

devidamente atestada(s) pela Seção de Almoxarifado do TRE/AL. 

6.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

6.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
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6.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 

fiscais determinados pela legislação tributária. 

6.5. Se a empresa for optante pelo SIMPLES, deverá anexar à nota fiscal documento 

que comprove a opção, no modelo determinado pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, para que não incidam retenções indesejáveis. 

6.6. Havendo atraso no pagamento, o valor devido deverá ser acrescido de encargos 

moratórios, apurados desde a data do primeiro dia útil do atraso, até a data do efetivo 

pagamento, desde que o contratado não tenha concorrido para tanto, mediante a 

aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, 

Onde: 

EM= Encargos Moratórios 

N= Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 

I= Índice de atualização financeira= 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX/100)/365 

I= (6/100)/365 

I = 0,0001644 

TX= Percentual de Taxa Anual= 6% 

  

7. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

7.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais serão 

exercidos pelos servidores membros da Comissão de Aquisição de EPI's. 

7.1.1. O ateste será dado pelos servidores membros integrantes da Comissão de 

Aquisição de EPI's. 

7.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da 

Comissão designada 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 MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO 

ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 28/07/2020, às 21:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES 

PEREIRA, Técnico Judiciário, em 28/07/2020, às 22:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de 

Seção, em 28/07/2020, às 22:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO I-A 
 
 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E  VALOR MÁXIMO ESTIMADO 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO APRESENTAÇÃO 
 QUANTITATIVO 
TOTAL   DA ATA 

QUANTITATI
VO DA 
AQUISIÇÃO 
MÍNIMA 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

   01 

Máscara cirúrgica tripla 
camada, com filtro, 
fixação com elástico, 
do tipo NPH, 
Descartável e de uso 
único, baixa 
condutividade térmica, 
baixa 
inflamabilidade; Com 
pregas 
horizontais; Fabricada 
em Não-tecido de 
Polipropileno, duas 
camadas externas de 
não tecido 100% 
polipropileno e uma 
camada de filtro de 
retenção bacteriana: 
Eficiência de Filtração 
Bacteriana (BFE) > 
99% e Eficiência de 
Filtragem de Partículas 
(EFP) > 98%); Clipe 
para ajuste nasal 
embutido: em metal 
galvanizado e 
revestido com plástico; 
Isenta de fibra de 
vidro; Soldada 
eletronicamente por 
ultrassom, Atóxica e 
Apirogênica, 
hipoalergênica; 
inodora, maleável e 
resistente; Cor branca 
ou azul; 

  

CAIXA 

  

 9000 3000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 106,00 
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Prazo de Validade: 
3 anos a partir da data 
da entrega. 

Registro no Ministério 
da Saúde – ANVISA; 

Caixa com 100 
unidades. 

Embalagem contendo 
externamente dados 
de idenficação, 
procedência, data de 
fabricação, validade, 
número de lote e 
registro no Ministério 
da Saúde. 

   02 

Gorro descartável, tipo 
touca sanfonada com 
duplo elástico de 
fixação nas bordas, 
com extremidades 
plissadas, 
confeccionada em 
polietileno de baixa 
densidade, não estéril, 
com formato 
anatômico; Cor branca; 
gramatura mín. 20gr. 

Prazo de validade: mín. 
3 anos a partir da data 
da entrega. 

Tamanho único. Pacote 
com 100 unidades. 

PACOTE     1100 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 23,93 

  03 

Protetor facial, com 
visor de policarbonato 
incolor,  transparência 
superior a 90%, 
composto por visor, 
cinta, testeira e 
espuma, 
estrutura injetada em 
Polímero PP, Alças em 
Polímero PP e elástico 
ajustável ao redor da 
cabeça, reutilizável, 
proteção completa 
para olhos e rosto 
contra agentes 
infecciosos. EPI de 
dupla proteção. 
material atóxico, 

UNIDADE    1200 700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 13,96 
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inodoro e insípido. 
Resistência Química: 
Graxas, óleos, produtos 
químicos, solventes, 
ácidos e soluções 
aquosas 

Registro na ANVISA. 
Produto deve atender 
às especificações 
previstas pela 
resolução RDC 365 de 
23/03/2020. 
 
DIMENSÕES E 
CARACTERÍSTICAS 
- Espessura do visor: 
mín. 0,45 mm e máx. 
0,70mm 
- Área do visor: aprox. 
240 x 240 mm 
- Distância média entre 
o visor e o rosto: mín 
35 mm e máx. 45mm 
- Espessura da cinta e 
testeira: aprox.1,00 
mm 
- Área da cinta: aprox. 
15 x 450 mm 
- Área da testeira: 
aprox. 25 x 250 mm 
- Resistência Térmica: - 
10 a + 96C 
  

   04 

Luvas para 
procedimento não 
cirúrgico, descartável, 
confeccionadas em 
látex (borracha 
natural).  

Hipoalergênica, Superfí
cie lisa, 
Formato  anatômico, A
mbidestra, Resistente, 
com tensão de ruptura 
mínima, Íntegra e 
uniforme, Não 
estéril, Com pó 
bioabsorvível, Punhos 
com bainha; Tamanhos 
M e G a serem 
escolhidos pelo 
almoxarifado no 
momento do envio da 
Nota de Empenho. 

CAIXA    4000 1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 38,31 
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Acondicionamento 
obrigatório em caixas 
de 50 pares (100 
unidades) 
contendo dados de 
idenficação, 
procedência, validade, 
número de lote e 
registro no Ministério 
da Saúde; Fornecidas 
obrigatoriamente em 
caixas de papelão; 

Validade mínima de 36 
meses a partir da data 
de entrega. 

  

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO 

ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 31/07/2020, às 11:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES 

PEREIRA, Técnico Judiciário, em 31/07/2020, às 11:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de 

Seção, em 31/07/2020, às 11:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Minuta de edital de pregão eletrônico (0743160)         SEI 0006379-52.2020.6.02.8000 / pg. 128



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

ANEXO II 
 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

 

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/2020  

 

Processo nº 0006379-52.2020.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2020 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, 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, Pedro Augusto Mendonça de 
Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito 
no CPF sob o nº 039.674.504-06, 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/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, 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/2020: 

 
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/2020: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado 
da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias a partir da  data do 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 

QUANT. 
TOTAL 

REGISTRAD
A 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá ser encaminhada por e-mail. 
 
 
 
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 serviço 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) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 

c) 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; 
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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 serviço 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 materiais em 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 materiais com embalagens em que deverão estar impressas em cada 
embalagem, conforme o caso, as 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 
enviadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h) 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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i) 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; 
 
j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
k)  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 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
6.1. 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 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. 

 
6.2. 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. 
 
6.3. 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. 
 
6.4 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 
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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% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

6.4.1. 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. 

 
6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
6.4.4.  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. 
 
6.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
6.6. 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. 
 
6.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, 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.  
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6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
6.9. 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. 
 
6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. 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. 
 

6.12.1. 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. 

 
6.13. 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. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
7- DO PAGAMENTO. 
 
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
7.5. 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. 
 
7.6. 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: 
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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% 
 

 
8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
8.1. Será Exigido que os materiais 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 
 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     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. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2020. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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DESPACHO

Maceió, 10 de agosto de 2020.
À GSAD (c/c p SGO),
Sr. Secretário,
Diante do despacho GSAD (0742281), informo que

a manifestação da SGO (0741985) deu-se em virtude do
próprio pedido de verificação da disponibildiade orçamentária
efetuado através do despacho GSAD (0739222).

Registro que se não houver estipulação de
quantitativo mínimo a adqurir, efetuando-se de imediato a
reserva, fica praticamente impossível o controle orçamentário
a posteriori devido a quantidade de processos tramitando
dessa mesma forma.

Portanto, sugiro , s.m.j, que tais processos de
Registro de Preços, sejam enviados para a COFIN quando a
ATA exigir aquisição mínima ou apenas quando da efetiva
concretizaçaõ da contratação.

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por RUI CARLOS GALVÃO, Coordenador
Orçamentário e Financeiro, em 10/08/2020, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0743161 e o código CRC 8050C49F.
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DESPACHO

Maceió, 10 de agosto de 2020.
Ao Senhor Assessor Jurídico, para análise e

aprovação da minuta elaborada pela SLC, conforme assentado
na Informação 0743122.

Quanto aos apontamentos da COFIN
(doc. 0743161), reitero o Despacho GSAD 0742281,
destacando se tratar de despesa de caráter prioritário, nas
atuais circunstâncias.

Pedimos especial atenção na tramitação do
presente feito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/08/2020, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0743191 e o código CRC FAAF3F50.
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PROCESSO : 0006379-52.2020.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE ALMOXARIFADO
ASSUNTO : FASE INTERNA DE LICITAÇÃO. ANÁLISE DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO.  MATERIAL DE CONSUMO (EPI).

 

Parecer nº 1438 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

1. DO OBJETO 

 
Tratam os autos de Registro de Preços de material

de consumo – Equipamentos de Proteção Individual (EPI),
conforme termo de referência (0731450), elaborado pela
Seção de Almoxarifado - SEALMOX.

Destaca-se, no termo de referência que "A
aquisição não está prevista no PAC - 2020 orçamento de JCGA
(0546826). No entanto, com o advento da pandemia, o item se
torna essencial no combate à disseminação da COVID-
19". Sugerindo que a "aquisição ocorra através de pregão
eletrônico, com AQUISIÇÃO IMEDIATA, pelo rito sumário
dado pela MP nº 926/2020. Justificada com base nas medidas
previstas na Lei nº 13.979/2020 e as alterações da MP nº
926/2020, dada a situação atual de pandemia por COVID-19".

 
2. DO PROCEDIMENTO

 

Os  autos foram encaminhados à SEIC/COMAP,
para a devida pesquisa de preços (0739216), que utilizou a
ferramenta Banco de Preços dos materiais (0739215),  com
base em diversos preços de compras governamentais, tendo
sido obtido o valor global de   R$1.150.315,00 (um milhão,
cento e cinquenta mil trezentos e quinze reais) e para
aquisição em 2020 o valor global de R$373.261,00 (trezentos
e setenta e três mil duzentos e sessenta e um reais).  

Ao ensejo, a  SEIC sugeriu que a contratação fosse
realizada por meio de licitação, na modalidade Pregão, na
forma  Eletrônica, com base na Lei nº 10.520/2002,
regulamentada pelo Decreto nº 10.024/2019, com ampla
participação em razão da pandemia.

A inclusão de Intenção de Registro de Preços foi
dispensada no evento (0742618), com base no art. 4°, §1° do
Decreto 7.892/2013, tendo em vista a urgência da aquisição,
dos itens atualmente essenciais, em razão da pandemia de
Covid-19.

No evento  0743160, tem-se a minuta do edital,
elaborada pela SLC/COMAP, com considerações diversas no
encaminhamento (0743122), especialmente no que se refere à
divulgação dos preços orçados pela administração, ancorado
no entendimento do TCU.

A SAD ratificou as inclusões que a SLC fez no
Termo de Referência, como se vê do documento 0743191.

 Por fim, vieram os autos a esta Assessoria Jurídica,
para fins de análise da referida minuta, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei n.º 8.666/93 e art. 11 da Resolução TRE-AL
nº 15.787/17. Segundo a referida minuta do edital, o presente
certame trata de licitação na modalidade PREGÃO, na
forma  ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
objetivando o Registro de Preços de material de consumo –
Equipamentos de Proteção Individual (EPI).

Eis o resumo dos fatos contidos nos autos.
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Ressalvadas as nuanças técnicas e financeiras, verificadas
pelas unidades competentes, passamos a opinar nos termos
que seguem, quanto aos aspectos jurídicos.

 

3. 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.

Com efeito, como se conclui das informações
constantes nestes autos, a aquisição em tela pode se
enquadrar na hipótese contida no inciso II do art. 3º do citado
Decreto nº 7.892/13, ou seja, pelas suas características, pode
ser conveniente a previsão de entregas parceladas, tal como
previsto no  termo de referência (0731450).

Frise-se que referido decreto, em seu art. 7º,
possibilita a utilização da modalidade pregão para a licitação
que objetiva o registro de preços.

Haja vista a dispensa da IRP, em face da urgência
da demanda, dispõe o parágrafo primeiro do art.4º, do
retrocitado Diploma Legal, 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 .
(...)
§ 1 º A divulgação da intenção de registro
de preços poderá ser dispensada, de
forma justificada pelo órgão
gerenciador. (Redação dada pelo Decreto
nº 8.250, de 2.014)
 

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).

 

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,
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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 serviços em

foco  catalogados como serviços 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 12.024/2019 foram
devidamente observados.

Frise-se, ainda, que o presente procedimento
contém todos os elementos necessários, segundo as
prescrições do art. 8º do Decreto nº 12.024/2019, 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 12.024/2019;
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).

Da mesma forma, encontram-se dentro das
prescrições legais e regulamentares a  participação para
microempresas e empresas de pequeno porte, na forma da
legislação de regência, quanto aos critérios de preferência.
 
5. DAS IMPLICAÇÕES DA LEI 13.979/20

 
Em decorrência da pandemia da COVID-19

declarada pela Organização Mundial da Saúde, o
governo brasileiro adotou uma série de medidas normativas,
administrativas e econômicas para o enfrentamento da
crise que vem assolando o país.

Feita essa breve introdução, cumpre salientar
a respeito das implicações procedimentais para os pregões
que venham a ser realizados por órgãos e entidades públicos
de todas as esferas federativas e que tenham por objeto
aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus, dispõe
o art  4º-G da Lei nº 13.979/2020, verbis:
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Art. 4º-G  Nos casos de licitação na
modalidade pregão, eletrônico ou
presencial, cujo objeto seja a aquisição de
bens, serviços e insumos necessários ao
enfrentamento da emergência de que
trata esta Lei, os prazos dos
procedimentos licitatórios serão
reduzidos pela metade.     
§ 1º  Quando o prazo original de que trata
o caput for número ímpar, este será
arredondado para o número inteiro
antecedente.
 

Ressalte-se, portanto, que o art. 4º-G da Lei nº
13.979/2020, como autêntica lei excepcional e temporária,
sem empreender alteração textual na Lei nº 10.520/2002,
promove a redução dos prazos procedimentais "pela metade".

 Nessa trilha, no evento 0743122, ficou
registrado que os prazos  de impugnação, de esclarecimentos,
 de suspensão para diligência, de regularização fiscal de
empresas e de encaminhamento de proposta, documentação
complementar e habilitatória foram reduzidos pela metade em
razão da supratranscrita lei.

 

6. DA LISTA DE VERIFICAÇÃO

 
De acordo com a PORTARIA PRESIDÊNCIA Nº

226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que regulamentou a
obrigatoriedade do uso de listas de verificação dos
procedimentos de contratações de bens e serviços no âmbito
do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, segue a LISTA DE
VERIFICAÇÃO dos atos administrativos e documentos
prefixados nas Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93 (esta, aplicada
subsidiariamente) e no Decreto nº 5.450/05, necessários à
instrução da fase interna do procedimento licitatório na
modalidade pregão, no formato eletrônico, aplicável a bens e
serviços, exceto os referentes à tecnologia da informação e a
obras e serviços de engenharia, conforme ANEXO I.

 

ItemQuestionário
Sim
Não

N/A
Evento

FORMALIDADES PRELIMINARES

 

1

Foi autuado processo administrativo específico para a aquisição
pretendida?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93
SIM  

2 A contratação pretendida integra o planejamento de
contratações? NÃO 0731450

TERMO DE REFERÊNCIA

3 O Termo de Referência contém justificativa da necessidade
pública que demanda a futura contratação? SIM 0731450

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

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

6 O Termo de Referência contém justificativa para utilização do
Pregão Presencial em detrimento do Eletrônico? N/A  

O Termo de Referência contém justificativa para prévia seleção
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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?  Esclarecer

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  

17 O Termo de Referência contém justificativa para a cotação de
quantidade inferior à demandada? N/A  

18
O Termo de Referência contém justificativa para contratação de
serviços mediante alocação de postos de trabalho (mão de obra
residente)?

N/A  

19
O Termo de Referência contempla levantamento de mercado com
análise de outras soluções de contratação do serviço?

Ref. Acórdão TCU - Plenário nº 2328/2015
N/A  

20
O Termo de Referência contém justificativa para as exigências de
propriedade, posse e ou localização de instalações, máquinas e/ou
equipamentos?

N/A  

21
O Termo de Referência abstém-se de especificações técnicas
irrelevantes, excessivas e ou desnecessárias, que possam ser
causa de aumento dos custos da futura contratação?

SIM  

22O Termo de Referência contempla requisitos de sustentabilidade? SIM Item 8.

23Existe aprovação do Termo de Referência pela autoridade
competente? NÃO Esclarecer

PESQUISA DE PREÇOS

24Foi realizada ampla pesquisa de preços? SIM 0739216

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  

26Foi produzida planilha comparativa com os preços encontrados? SIM

0739215

Relatório
Banco de
Preços

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

Parecer 1438 (0743259)         SEI 0006379-52.2020.6.02.8000 / pg. 143



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?

NÃO 0743160

29
Os autos contém justificativa para o afastamento da exclusividade
prevista para microempresas e empresas de pequeno porte e
Sociedade Cooperativa?

SIM 0739216

30
A minuta do edital contém previsão de direito de preferência e de
saneamento às entidades preferenciais (MEI, ME, EPP e Sociedade
Cooperativa), limitado, no caso de empate, às propostas superiores
em até 5% do menor preço cotado?

SIM  

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?

N/A  

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  

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

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

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

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

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

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

Regras sobre a execução do futuro contrato/ata

43A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente estabelece
prazo razoável (não exíguo) para início da prestação de serviços? N/A  

44
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
descrição dos prazos e modos para fornecimento de bens e/ou
prestação dos serviços?

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

SIM  

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  

47
A minuta do contrato/ata e/ou instrumento equivalente contém
descrição das sanções administrativas aplicáveis às fornecedoras
que incorrerem em inadimplemento?

SIM  

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  

50A minuta do contrato contém requisitos de qualidade que
viabilizem a vinculação da remuneração com os resultados? N/A  

51A minuta do contrato/ata contém cláusula com previsão de
reajuste e/ou repactuação de preços? SIM Irreajustáveis

52
A minuta do contrato/ata contém norma estabelecendo, para a
fornecedora, a obrigação de devolver valores eventualmente
recebidos em excesso?

NÃO  

OUTROS ATOS INSTRUTÓRIOS

53
As normas que dispõe sobre margem de preferência foram
observadas?

Ref. Decretos nºs 7546/ 2011 e 8538/2015.
N/A  

54

Em face do valor estimado do objeto, foi verificada a possibilidade
de a licitação ser exclusiva para Microempresas, Empresas de
Pequeno Porte e Sociedades Cooperativas?

Ref. art. 48, I, da LC nº 123/06, art. 6º do Decreto nº 8.538/15 e
art. 34 da Lei nº 11.488/07

SIM  

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

andamento

57

Consta a autorização da autoridade competente para a abertura da
fase externa da licitação?

Ref. art. 38, caput, da Lei nº 8.666/93 e arts. 8º, III e 30, V, do
Decreto 5.450/05

 Fase
posterior

58
Consta a publicação do aviso de edital?

Ref. art. 4º, I e II, da Lei nº 10.520/02 e art. 17 do Decreto nº
5.450/05

 Fase
posterior

59
Consta a designação do pregoeiro e equipe de apoio?

Ref. art. 3º, IV, §§1º e 2º da Lei nº 10.520/02, arts. 9º, VI, 10, 11, 12
e 30, VI, do Decreto nº 5.450/05

 Fase
posterior

60
Em se tratando de licitação destinada à formação de atas de registro
de preço, houve divulgação, mediante publicação no DOU, da
intenção de registro de preços? Caso negativo, existe justificativa?

NÃO0742618

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

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

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

 

 7. PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

 
À SAD, para juntar aos autos a aprovação do termo

de referência, com a ponderação acerca do quantitativo a ser
adquirido (item 23 da tabela de verificação acima), na forma
da regulamentação de regência.

Ademais, face ao expressivo valor a ser adquirido,
suscita-se a necessidade de se incluir a exigencia de
 atestado(s) (item 10 da tabela de verificação).

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 10/08/2020, às 20:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 10/08/2020, às 20:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0743259 e o código CRC 0ECFA9B5.

0006379-52.2020.6.02.8000 0743259v11
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de agosto de 2020.
Em atenção ao Parecer nº 1438, da AJ-DG

(doc. 0743259), devolvo os autos à AAMO, à SEALMOX e à
CAE, para que seja providenciada a inclução de critérios de
capacidade técnica aos potenciais interessados em se habilitar
ao fornecimento, além de se colher o aval do Sr. Assessor da
Assistência Médica e Odontológica (e repectiva Chefia)
quanto às especificações fixadas para os itens objeto da
aquisição.

 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/08/2020, às 21:15, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0743489 e o código CRC F9C15832.

0006379-52.2020.6.02.8000 0743489v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 11 de agosto de 2020.
Em atenção ao Despacho GSAD (0743489), após

minuciosa análise do Anexo ÚNICO (0738910), RATIFICO
as especificações fixadas para os itens objeto da aquisição
pretendida.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ARAÚJO PINTO, Assessor-Chefe, em
12/08/2020, às 19:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0743612 e o código CRC FA99F195.

0006379-52.2020.6.02.8000 0743612v1
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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 Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na
manutenção de suas atividades nos exercícios de 2020/2021,
conforme anexo único (0738910).
1.1. A aquisição deve ocorrer mediante pregão eletrônico, com
adjudicação de menor preço por item, Ata de Registro de Preços,
pelo rito sumário dado pela MP nº 926/2020, justificada com base
nas medidas previstas na Lei nº 13.979/2020 e as alterações da MP
nº 926/2020, dada a situação atual de pandemia por COVID-19.
1.2. A Ata terá duração de 12 meses. A despesa não está prevista no
PAC 2020. No entanto, com o advento da pandemia, os itens se
tornam essenciais no combate à disseminação da COVID-19.
1.3 Justifica-se as aquisições pelo fato de estarmos vivenciado uma
pandemia de COVID-19, doença causada pelo coronavírus (SARS-
COV-2), de alta transmissibilidade e elevada letalidade em seres
humanos. Considerando, ainda, o conflito das informações científicas
a respeito desta nova patologia e as constantes alterações destas
informações; ainda a indisponibilidade de vacina contra a Covid-19
para a população; tomando como base os números apresentados
nos boletins epidemiológicos relacionados à mencionada doença,
emitidos pelos órgãos de saúde do Brasil e do mundo; considerando
as medidas de enfrentamento à referida patologia, estabelecidas
pelos recentes Decretos do Governo do Estado de Alagoas e do
Município de Maceió; atendendo à Resolução nº 322/2020, do
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que estabelece medidas para
retomada dos serviços presenciais no âmbito do Poder Judiciário,
observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo
novo Coronavírus – Covid-19; por se encontrar em fase de elaboração
cartilha contendo as recomendações sanitárias para o retorno às
atividades presenciais nesta Justiça Eleitoral; e, sobretudo,
ressaltando o compromisso deste Regional com a integridade e a
saúde de todos os que fazem a Justiça Eleitoral Alagoana. 
      
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.
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2.3 – Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento,
obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não danificadas,
originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a
utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.
2.3.1 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas
por órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a
legislação vigente.
2.3.2 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o
caso, as seguintes informações:
2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de
fabricação e vencimento ou período de validade
2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.
2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde.
2.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)
2.4 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.
2.5 – Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email
ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas
de Empenho.
2.6 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.
 
3. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA
3.1 - A empresa deverá apresentar no mínimo 1 (um) atestado de
capacidade técnica, que comprove que a mesma já contratou com o
Poder Público Federal os itens de sua proposta, nas condições
solicitadas, em quantitativos iguais ou maiores que 50% (cinquenta
por cento), considerando cada um dos itens objeto deste Edital e
suas quantidades, constantes de sua proposta, em separado.
3.2 - O(s) atestado(s) apresentado(s) pela empresa deve(m) ter sido
emitido(s) em até no máximo 12 (doze) meses, a  contar a partir
da data de publicação deste Edital.
 
4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
4.1 - A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da
Nota de Empenho encaminhada por e–mail;     
4.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL,
situada à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria,
Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 às 18 horas,
das segundas às sextas-feiras. 
 
5. 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.
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6. 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:
6.1 -
 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;
6.2 -
 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;
6.3 - 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;
6.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art.
87 da Lei 8.666/1993.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
limite de 10% do valor total do contrato celebrado.
 
7. - DO PAGAMENTO
7.1. 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.
7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
7.5. 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.
7.6. 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:
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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%
 
8. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS
8.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das
notas fiscais serão exercidos pelos servidores membros da Comissão
de Aquisição de EPI's.
8.1.1. O ateste será dado pelos servidores membros integrantes da
Comissão de Aquisição de EPI's.
8.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da
Comissão designada deverão ser solicitadas ao Secretário de
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo
hábil, para adoção das demais medidas necessárias. 
 
9. 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 MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO
ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 12/08/2020, às 22:52, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 12/08/2020, às 23:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES
PEREIRA, Técnico Judiciário, em 13/08/2020, às 02:31, 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
0743956 e o código CRC A890B763.

0006379-52.2020.6.02.8000 0743956v9
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de agosto de 2020.
Ao Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas.
Após a ratificação do Sr. Assessor da Assistência

Médica e Odontológica (0743612) quanto às especificações
fixadas para os itens objeto da aquisição pretendida,
constantes no Anexo ÚNICO (0738910), encaminho o
presente Procedimento Administrativo a esse Gabinete para
colher o aval da Sra. Secretária de Gestão de Pessoas, em
atendimento ao Despacho GSAD (0743489).

Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO
ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 12/08/2020, às 19:39, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0744461 e o código CRC 0542C4B7.

0006379-52.2020.6.02.8000 0744461v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de agosto de 2020.
 
 
Senhor Secretário de Administração,
 
Seguem os autos após efetuados os ajustes

solicitados, quanto às exigências de apresentação de atestado
de capacidade técnica (0743489), item 3, subitens 3.1 e 3.2 do
TR (0743489).

Respeitosamete.

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO
ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 12/08/2020, às 22:10, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 12/08/2020, às 23:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES
PEREIRA, Técnico Judiciário, em 13/08/2020, às 02:31, 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
0744488 e o código CRC AA897535.

0006379-52.2020.6.02.8000 0744488v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de agosto de 2020.
Retornem os autos à COMAP para, em ação

conjunta da SEALMOX e da SLC, aperfeiçoar a redação do
item 3 do TR, considerando a prática adotada no Órgão e as
recomendações do TCU. 

A SLC deverá ajustar a minuta do edital.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 13/08/2020, às 10:28, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0744566 e o código CRC 54CD648C.

0006379-52.2020.6.02.8000 0744566v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de agosto de 2020.
Senhor Coordenador da SAD,
Em atenção ao Despacho GSAD (0743489), ratifico

o aval concedido pelo Setor Médico deste Tribunal,
evento 0743612, no que concerne às especificações fixadas
para os itens objeto da aquisição pretendida - Anexo
ÚNICO (0738910).

Dessa forma, retorno os autos a Vossa Senhoria
para continuidade do feito.

Cordialmente.
 

Documento assinado eletronicamente por KATHERINE MARIA FERRO GOMES
TEIXEIRA, Secretária, em 13/08/2020, às 13:58, 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
0744692 e o código CRC B652B307.

0006379-52.2020.6.02.8000 0744692v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 13 de agosto de 2020.
 
 
À SLC e à SEALMOX, para cumprimento do

Despacho GSAD 0744566, com a urgência que o caso requer,
ressaltando a prioridade do presente feito.

 
 

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Coordenador, em 13/08/2020, às 16:33, 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
0744885 e o código CRC 6C68A74C.

0006379-52.2020.6.02.8000 0744885v1
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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 Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na
manutenção de suas atividades nos exercícios de 2020/2021,
conforme anexo único (0738910).
1.1. A aquisição deve ocorrer mediante pregão eletrônico, com
adjudicação de menor preço por item, Ata de Registro de Preços,
pelo rito sumário dado pela MP nº 926/2020, justificada com base
nas medidas previstas na Lei nº 13.979/2020 e as alterações da MP
nº 926/2020, dada a situação atual de pandemia por COVID-19.
1.2. A Ata terá duração de 12 meses. A despesa não está prevista no
PAC 2020. No entanto, com o advento da pandemia, os itens se
tornam essenciais no combate à disseminação da COVID-19.
1.3 Justifica-se as aquisições pelo fato de estarmos vivenciado uma
pandemia de COVID-19, doença causada pelo coronavírus (SARS-
COV-2), de alta transmissibilidade e elevada letalidade em seres
humanos. Considerando, ainda, o conflito das informações científicas
a respeito desta nova patologia e as constantes alterações destas
informações; ainda a indisponibilidade de vacina contra a Covid-19
para a população; tomando como base os números apresentados
nos boletins epidemiológicos relacionados à mencionada doença,
emitidos pelos órgãos de saúde do Brasil e do mundo; considerando
as medidas de enfrentamento à referida patologia, estabelecidas
pelos recentes Decretos do Governo do Estado de Alagoas e do
Município de Maceió; atendendo à Resolução nº 322/2020, do
Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que estabelece medidas para
retomada dos serviços presenciais no âmbito do Poder Judiciário,
observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo
novo Coronavírus – Covid-19; por se encontrar em fase de elaboração
cartilha contendo as recomendações sanitárias para o retorno às
atividades presenciais nesta Justiça Eleitoral; e, sobretudo,
ressaltando o compromisso deste Regional com a integridade e a
saúde de todos os que fazem a Justiça Eleitoral Alagoana. 
      
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,
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obrigatoriamente em embalagens de boa qualidade, não danificadas,
originais da linha de fabricação de cada empresa, sendo vedada a
utilização de etiquetas por parte da empresa fornecedora.
2.3.1 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas
pelo Código de Defesa do Consumidor e demais exigências impostas
por órgãos oficiais competentes e deverão estar de acordo com a
legislação vigente.
2.3.2 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o
caso, as seguintes informações:
2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de
fabricação e vencimento ou período de validade
2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.
2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde.
2.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)
2.4 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.
2.5 – Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email
ao endereço eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas
de Empenho.
2.6 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.
 
3. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA
3.1 - A empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnica,
expedido por Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, para a
qual a empresa tenha fornecido materiais compatíveis com os objetos
deste Edital. O atestado deve se referir ao fornecimento de no
mínimo 50% (cinquenta por cento) do quantitativo  total a ser
registrado por este pregão, por item.
3.2 - O atestado apresentado pela empresa deve ter sido emitido em
até no máximo 12 (doze) meses, a  contar a partir da data de
publicação deste Edital.
 
4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
4.1 - A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da
Nota de Empenho encaminhada por e–mail;     
4.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL,
situada à Avenida Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria,
Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08 às 18 horas,
das segundas às sextas-feiras. 
 
5. 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.
 
6. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Termo de Referência SEALMOX 0744902         SEI 0006379-52.2020.6.02.8000 / pg. 159



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:
6.1 -
 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;
6.2 -
 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;
6.3 - 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;
6.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.
Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art.
87 da Lei 8.666/1993.
As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando
aplicadas de forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o
limite de 10% do valor total do contrato celebrado.
 
7. - DO PAGAMENTO
7.1. 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.
7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.
7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.
7.5. 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.
7.6. 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
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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%
 
8. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS
8.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das
notas fiscais serão exercidos pelos servidores membros da Comissão
de Aquisição de EPI's.
8.1.1. O ateste será dado pelos servidores membros integrantes da
Comissão de Aquisição de EPI's.
8.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da
Comissão designada deverão ser solicitadas ao Secretário de
Administração do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo
hábil, para adoção das demais medidas necessárias. 
 
9. 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 13/08/2020, às 17:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES
PEREIRA, Técnico Judiciário, em 13/08/2020, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO
ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 13/08/2020, às 17:44, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0744902 e o código CRC DEF224F7.

0006379-52.2020.6.02.8000 0744902v2

Termo de Referência SEALMOX 0744902         SEI 0006379-52.2020.6.02.8000 / pg. 161



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº xx/2020 

 

 

PROCESSO Nº: 0006379-52.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: xx de xxxx de 2020 

                    Horário Abertura: 14 horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de consumo – 
Equipamentos de Proteção Individual, tudo de acordo com requisição promovida pela 
Comissão de Planejamento de Aquisição de Equipamentos  de Proteção individual. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pela Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro  de 2020, 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 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 – 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), 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 é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
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, exceto quanto ao quantitativo relativo ao “aquisição mínima”  constante no Anexo 
I-A, 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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3 - DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias a partir da  data do 
recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá ser encaminhada por e-mail. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

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

 

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

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, 

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

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

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

legislação vigente; 

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

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

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

dissolução ou liquidação; 

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

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

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

de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às 

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

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

redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

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

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

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

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
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c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

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

Constituição Federal; 

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

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

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

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

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

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

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

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

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

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

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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

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

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

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

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

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

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

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

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

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

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
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5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação 

no momento da habilitação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sistemas. 

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

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

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

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

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

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

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

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

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

negociação e julgamento da proposta. 

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

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do item 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. 
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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.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, 

sempre, as descrições constantes neste edital. 

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

de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

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

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

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 

Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada 

ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento 

por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

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

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

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

Referência.  

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

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

estas participarão da fase de lances. 

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

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

 
8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado. 

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

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

registrado pelo sistema. 

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

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

de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

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

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

fechado. 

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

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

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

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o 

máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado 

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

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

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

exigências de habilitação. 

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; 
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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, conforme definido neste Edital e 

seus anexos.  

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

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

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

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

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

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

sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

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

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

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

dentre as propostas empatadas.  

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. 
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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 1 (uma) 

hora, 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. 

 

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

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

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

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração.  

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

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

fundamentam a suspeita. 

 

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, doze 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 1 (uma) hora, sob pena de não 

aceitação da proposta.  
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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 1 (uma) hora, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão Social, 
endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e 
praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação 
sugerido no ANEXO II. 
 

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

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

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

data e horário para a sua continuidade. 

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

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

item 8.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

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

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

falta de condição de participação. 

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

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

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

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

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

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

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

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

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

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

recebimento das propostas; 

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

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

conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

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

se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro 

lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 

10.024, de 2019. 

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

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

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 1 (uma) hora, 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. 
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10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 

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

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

em nome da matriz. 

 

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

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

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

10.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

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

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

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

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

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

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

agência; 

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

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

administradores; 

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

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

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 
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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 que se enquadre como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

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

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

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

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

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. Em relação à licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade 
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fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 2 (dois) 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 

microempresa ou empresa de pequeno porte 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. 

10.10.3. Qualificação técnica: atestado de capacidade técnica, expedido por Pessoa 

Jurídica de Direito Público ou Privado, para a qual a empresa tenha fornecido materiais 

compatíveis com os objetos deste Edital. O atestado deve se referir ao fornecimento 

de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do quantitativo  total a ser registrado por 

este pregão, por item. 

10.10.3.1. O atestado apresentado pela empresa deve ter sido emitido em até no 
máximo 12 (doze) meses, a  contar a partir da data de publicação deste Edital. 

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

será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

de 1 (uma) hora, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante ou seu 

representante legal. 

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

fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o preço unitário e  total do item  ofertado. 

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

no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o 

caso. 

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

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

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

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

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

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

por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a 

mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

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

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

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

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

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

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

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

o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 

recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer 

e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

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

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

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
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verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

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

importará a decadência desse direito. 

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

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

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

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

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

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

aproveitamento.  

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

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

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

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

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

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

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

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

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

sessão reaberta. 

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

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

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

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

atualizados. 

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

14.1.  Até 01 (um) dia útil 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 
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item 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

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

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até um dia útil contado 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 01 (um) dia útil anterior 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 um dia útil, contado 

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

pela elaboração do edital e dos anexos. 

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

no certame. 

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

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

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

vincularão os participantes e a administração. 

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

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
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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 n. 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá receber 
a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja aceita 
pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, e em 
não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do Decreto nº 
7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

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

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “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 
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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. 
 
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; 
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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 serviço 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) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

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

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço 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; 
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d) Fornecer os materiais em 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 materiais com embalagens em que deverão estar impressas em cada 
embalagem, conforme o caso, as 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 
enviadas pelo TRE/AL 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 
 
h) 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. 
 

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. O material deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias a partir do 
recebimento da Autorização de Fornecimento, na Seção de Almoxarifado, situada à Avenida 
Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, no horário das 08 às 
18hs, das segundas às  sextas-feiras. 

Minuta de edital de pregão eletrônico alterada (0744990)         SEI 0006379-52.2020.6.02.8000 / pg. 181



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

 
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 10 (dez) 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 que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

 
a) não assinar  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. 
 
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% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

21.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de 
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% 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 serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço 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. 
 
21.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
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21.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
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 serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada 
de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou 
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração.  
 
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 
87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

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

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
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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.  Será exigido que os materiais 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 2020, PTRES 
167674, Natureza da Despesa nº 339030 (Material de Consumo). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações 
orçamentárias respectivas. 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

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

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

observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.  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. 
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25.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

25.5.  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.  

25.6.  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. 

25.7.  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. 

25.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
25.9. 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. 
 
25.10. 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. 
 
25.11.   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. 

 
25.12. 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. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A- Especificações dos Itens e Valor Máximo Estimado; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
25.15. 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 2020. 
 
 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO – Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para atender 

às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades nos 

exercícios de 2020/2021, conforme anexo único (0731451). 

1.1. A aquisição deve ocorrer mediante pregão eletrônico, com adjudicação de 

menor preço por item, Ata de Registro de Preços, pelo rito sumário dado pela MP nº 

926/2020, justificada com base nas medidas previstas na Lei nº 13.979/2020 e as 

alterações da MP nº 926/2020, dada a situação atual de pandemia por COVID-19. 

1.2. A Ata terá duração de 12 meses. A despesa não está prevista no PAC 2020. No 

entanto, com o advento da pandemia, os itens se tornam essenciais no combate à 

disseminação da COVID-19. 

1.3 Justifica-se as aquisições pelo fato de estarmos vivenciado uma pandemia de 

COVID-19, doença causada pelo coronavírus (SARS-COV-2), de alta 

transmissibilidade e elevada letalidade em seres humanos. Considerando, ainda, o 

conflito das informações científicas a respeito desta nova patologia e as constantes 

alterações destas informações; ainda a indisponibilidade de vacina contra a Covid-19 

para a população; tomando como base os números apresentados nos boletins 

epidemiológicos relacionados à mencionada doença, emitidos pelos órgãos de saúde 

do Brasil e do mundo; considerando as medidas de enfrentamento à referida patologia, 

estabelecidas pelos recentes Decretos do Governo do Estado de Alagoas e do 

Município de Maceió; atendendo à Resolução nº 322/2020, do Conselho Nacional de 

Justiça – CNJ, que estabelece medidas para retomada dos serviços presenciais no 

âmbito do Poder Judiciário, observadas as ações necessárias para prevenção de 

contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19; por se encontrar em fase de elaboração 

cartilha contendo as recomendações sanitárias para o retorno às atividades presenciais 

nesta Justiça Eleitoral; e, sobretudo, ressaltando o compromisso deste Regional com 

a integridade e a saúde de todos os que fazem a Justiça Eleitoral Alagoana.  

       

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. 
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2.3 – Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente 

em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de 

cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 

fornecedora. 

2.3.1 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de 

Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes 

e deverão estar de acordo com a legislação vigente. 

2.3.2 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 

informações: 

2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 

vencimento ou período de validade 

2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde. 

2.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 

2.4 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 

expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. 

2.5 – Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 

eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

2.6 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

3. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA 

3.1 - A empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnica, expedido por 

Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, para a qual a empresa tenha fornecido 

materiais compatíveis com os objetos deste Edital. O atestado deve se referir ao 

fornecimento de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do quantitativo  total a ser 

registrado por este pregão, por item. 

3.2 - O atestado apresentado pela empresa deve ter sido emitido em até no máximo 

12 (doze) meses, a  contar a partir da data de publicação deste Edital. 

  

4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 
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4.1 - A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho 

encaminhada por e–mail;      

4.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Avenida 

Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário 

das 08 às 18 horas, das segundas às sextas-feiras.  

  

5. 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. 

  

6. 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: 

6.1- 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atra

so, 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; 

6.2 - 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; 

6.3 - 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; 

6.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 

8.666/1993. 

As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma 

isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato 

celebrado. 
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7. - DO PAGAMENTO 

7.1. 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. 

7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 

fiscais determinados pela legislação tributária. 

7.5. 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. 

7.6. 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% 

  

8. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 
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8.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais serão 

exercidos pelos servidores membros da Comissão de Aquisição de EPI's. 

8.1.1. O ateste será dado pelos servidores membros integrantes da Comissão de 

Aquisição de EPI's. 

8.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da 

Comissão designada deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para adoção das demais 

medidas necessárias.  

  

9. 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 13/08/2020, às 17:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES 

PEREIRA, Técnico Judiciário, em 13/08/2020, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO 

ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 13/08/2020, às 17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 
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ANEXO I-A 
 
 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E  VALOR MÁXIMO ESTIMADO 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO APRESENTAÇÃO 
 QUANTITATIVO 
TOTAL   DA ATA 

QUANTITATI
VO DA 
AQUISIÇÃO 
MÍNIMA 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

   01 

Máscara cirúrgica tripla 
camada, com filtro, 
fixação com elástico, 
do tipo NPH, 
Descartável e de uso 
único, baixa 
condutividade térmica, 
baixa 
inflamabilidade; Com 
pregas 
horizontais; Fabricada 
em Não-tecido de 
Polipropileno, duas 
camadas externas de 
não tecido 100% 
polipropileno e uma 
camada de filtro de 
retenção bacteriana: 
Eficiência de Filtração 
Bacteriana (BFE) > 
99% e Eficiência de 
Filtragem de Partículas 
(EFP) > 98%); Clipe 
para ajuste nasal 
embutido: em metal 
galvanizado e 
revestido com plástico; 
Isenta de fibra de 
vidro; Soldada 
eletronicamente por 
ultrassom, Atóxica e 
Apirogênica, 
hipoalergênica; 
inodora, maleável e 
resistente; Cor branca 
ou azul; 

  

CAIXA 

  

 9000 3000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 106,00 
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Prazo de Validade: 
3 anos a partir da data 
da entrega. 

Registro no Ministério 
da Saúde – ANVISA; 

Caixa com 100 
unidades. 

Embalagem contendo 
externamente dados 
de idenficação, 
procedência, data de 
fabricação, validade, 
número de lote e 
registro no Ministério 
da Saúde. 

   02 

Gorro descartável, tipo 
touca sanfonada com 
duplo elástico de 
fixação nas bordas, 
com extremidades 
plissadas, 
confeccionada em 
polietileno de baixa 
densidade, não estéril, 
com formato 
anatômico; Cor branca; 
gramatura mín. 20gr. 

Prazo de validade: mín. 
3 anos a partir da data 
da entrega. 

Tamanho único. Pacote 
com 100 unidades. 

PACOTE     1100 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 23,93 

  03 

Protetor facial, com 
visor de policarbonato 
incolor,  transparência 
superior a 90%, 
composto por visor, 
cinta, testeira e 
espuma, 
estrutura injetada em 
Polímero PP, Alças em 
Polímero PP e elástico 
ajustável ao redor da 
cabeça, reutilizável, 
proteção completa 
para olhos e rosto 
contra agentes 
infecciosos. EPI de 
dupla proteção. 
material atóxico, 

UNIDADE    1200 700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 13,96 
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inodoro e insípido. 
Resistência Química: 
Graxas, óleos, produtos 
químicos, solventes, 
ácidos e soluções 
aquosas 

Registro na ANVISA. 
Produto deve atender 
às especificações 
previstas pela 
resolução RDC 365 de 
23/03/2020. 
 
DIMENSÕES E 
CARACTERÍSTICAS 
- Espessura do visor: 
mín. 0,45 mm e máx. 
0,70mm 
- Área do visor: aprox. 
240 x 240 mm 
- Distância média entre 
o visor e o rosto: mín 
35 mm e máx. 45mm 
- Espessura da cinta e 
testeira: aprox.1,00 
mm 
- Área da cinta: aprox. 
15 x 450 mm 
- Área da testeira: 
aprox. 25 x 250 mm 
- Resistência Térmica: - 
10 a + 96C 
  

   04 

Luvas para 
procedimento não 
cirúrgico, descartável, 
confeccionadas em 
látex (borracha 
natural).  

Hipoalergênica, Superfí
cie lisa, 
Formato  anatômico, A
mbidestra, Resistente, 
com tensão de ruptura 
mínima, Íntegra e 
uniforme, Não 
estéril, Com pó 
bioabsorvível, Punhos 
com bainha; Tamanhos 
M e G a serem 
escolhidos pelo 
almoxarifado no 
momento do envio da 
Nota de Empenho. 

CAIXA    4000 1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 38,31 
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Acondicionamento 
obrigatório em caixas 
de 50 pares (100 
unidades) 
contendo dados de 
idenficação, 
procedência, validade, 
número de lote e 
registro no Ministério 
da Saúde; Fornecidas 
obrigatoriamente em 
caixas de papelão; 

Validade mínima de 36 
meses a partir da data 
de entrega. 

  

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO 

ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 31/07/2020, às 11:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES 

PEREIRA, Técnico Judiciário, em 31/07/2020, às 11:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de 

Seção, em 31/07/2020, às 11:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 
 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

 

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/2020  

 

Processo nº 0006379-52.2020.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº XX/2020 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, 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, Pedro Augusto Mendonça de 
Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito 
no CPF sob o nº 039.674.504-06, 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/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, 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/2020: 

 
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/2020: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado 
da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias a partir da  data do 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 

QUANT. 
TOTAL 

REGISTRAD
A 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá ser encaminhada por e-mail. 
 
 
 
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 serviço 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) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 

c) 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; 
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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 serviço 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 materiais em 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 materiais com embalagens em que deverão estar impressas em cada 
embalagem, conforme o caso, as 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 
enviadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h) 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; 

Minuta de edital de pregão eletrônico alterada (0744990)         SEI 0006379-52.2020.6.02.8000 / pg. 200



 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

 

 
i) 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; 
 
j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
k)  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 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
6.1. 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 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. 

 
6.2. 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. 
 
6.3. 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. 
 
6.4 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 
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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% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

6.4.1. 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. 

 
6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
6.4.4.  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. 
 
6.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
6.6. 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. 
 
6.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, 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.  
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6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
6.9. 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. 
 
6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. 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. 
 

6.12.1. 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. 

 
6.13. 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. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
7- DO PAGAMENTO. 
 
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
7.5. 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. 
 
7.6. 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: 
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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% 
 

 
8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
8.1. Será Exigido que os materiais 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 
 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     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. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2020. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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DESPACHO

Maceió, 13 de agosto de 2020.

À SAD,

Para aprovação da última versão do Termo de Referência e posterior encaminhamento
à AJ-DG.

Respeitosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 13/08/2020, às 17:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0744992 e o código CRC 6F40E2F5.

0006379-52.2020.6.02.8000 0744992v1
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DESPACHO

Maceió, 14 de agosto de 2020.
 
 
À AJ-DG
Assunto: Aprovação. Termo de Referência Retificado.

Análise. Minuta de edital.
 
Senhor Assessor,
 
Aprovando Termo de Referência SEALMOX, 0744902,

 faço a remessa do feito à essa Assessoria, para análise da minuta de
edital, 0744990.

 
Atenciosamente.
 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 14/08/2020, às 13:12, 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
0745439 e o código CRC 8F740FCC.

0006379-52.2020.6.02.8000 0745439v1
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PROCESSO : 0006379-52.2020.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
ASSUNTO : FASE INTERNA DE LICITAÇÃO. ANÁLISE DE EDITAL. PREGÃO ELETRÔNICO.  MATERIAL DE CONSUMO (EPI).

 

Parecer nº 1470 / 2020 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 
Senhor Diretor-Geral, 
 
Retornam os presentes autos para conclusão da

análise da minuta de edital de licitação na modalidade pregão,
na forma eletrônica,  objetivando o Registro de Preços de
material de consumo – Equipamentos de Proteção Individual.  

Na primeira ocasião (0743259),  foi recomendada a
juntada  aos autos da aprovação do termo de referência,  com
a ponderação acerca do quantitativo a ser adquirido (item
23 da tabela de verificação acima), bem como, face ao
expressivo valor a ser adquirido, suscitou-se a necessidade de
se incluir a exigencia de  atestado(s) (item 10 da tabela de
verificação).

Tendo sido atendidas as diligências (0745439), esta
AJ-DG,  em complementação ao Parecer nº
1.438 (0743259) aprova, nos termos do parágrafo único do
art. 38, da Lei nº 8.666/93,  e em face de sua regularidade
jurídica, a minuta do edital de licitação (0744990) na
modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço
por item, objetivando o Registro de Preços de material de
consumo – Equipamentos de Proteção Individual - EPI, tudo
de acordo com requisição promovida pela Comissão de
Planejamento de Aquisição de Equipamentos de Proteção
Individual.

À consideração superior.
 

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 14/08/2020, às 19:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0745749 e o código CRC 3E973FD7.
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CONCLUSÃO

Maceió, 17 de agosto de 2020.
Senhor Vice-Presidente no exercício da Presidência, 
 
Tendo em vista a conclusão dos atos preliminares

essenciais à deflagração do procedimento licitatório pretendido
nestes autos, com a justificativa da contratação, o termo de
referência, a planilha de custo, previsão orçamentária e a minuta do
edital, submeto à superior consideração de Vossa Excelência,
sugerindo, com fulcro na Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 10.024/2019,
a abertura da fase externa do presente certame,  na modalidade
pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço por item,
objetivando o Registro de Preços de material de consumo –
Equipamentos de Proteção Individual - EPI, tudo de acordo com
requisição promovida pela Comissão de Planejamento de Aquisição
de Equipamentos de Proteção Individual, consoante minuta 0744990,
aprovada pela Assessoria Jurídica desta Diretoria-Geral, por meio do
Parecer 1438/2020 (0743259), complementado pelo Parecer
1470/2020 (0745749).

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
17/08/2020, às 22:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0746462 e o código CRC E7D70B2C.
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PROCESSO : 0006379-52.2020.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
ASSUNTO : Autorização. Abertura. Pregão Eletrônico. Registro de Preços. Material de consumo. Aquisição de EPI's.

 

Decisão nº 2051 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

De acordo com a sugestão ofertada pelo Senhor Diretor-
Geral, inserta no evento SEI nº 0746462.

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 Item,
objetivando o Registro de Preços de material de consumo –
Equipamentos de Proteção Individual - EPI, tudo de acordo com a
justificativa constante no Termo de Referência (0744902) e em
conformidade com a requisição promovida pela Comissão de
Planejamento de Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual
deste Tribunal.

À SAD para a divulgação do competente instrumento
convocatório, nos termos da minuta constante no evento SEI
0744990, aprovada pela Assessoria Jurídica da Diretoria Geral por
meio do Parecer nº 1438 (0743259), complementado pelo Parecer nº
1470 (0745749) e demais medidas cabíveis.

 

Desembargador OTÁVIO LEÃO PRAXEDES
Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral, no exercício da

Presidência 
Documento assinado eletronicamente por OTÁVIO LEÃO PRAXEDES, Vice-presidente,
no exercício da Presidência, em 18/08/2020, às 12:45, 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
0746589 e o código CRC 5F9B6641.
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DESPACHO

Maceió, 18 de agosto de 2020.
À SLC.
Para cumprimento da Decisão Presidência 2051

(0746589).
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 18/08/2020, às 18:53, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0747301 e o código CRC 3BF5A5B4.
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2020 

 

 

PROCESSO Nº: 0006379-52.2020.6.02.8000 
Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM  
Modo de Disputa: Aberto e Fechado 
Data: 28 de agosto de 2020 

                    Horário Abertura: 9 horas (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA/DF). 
Local: www.comprasnet.gov.br 

 
 O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção de 
Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste 
Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de material de consumo – 
Equipamentos de Proteção Individual, tudo de acordo com requisição promovida pela 
Comissão de Planejamento de Aquisição de Equipamentos  de Proteção individual. 
 
   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 
pela Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro  de 2020, 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 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 – 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), 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 é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato. 
 
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, exceto quanto ao quantitativo relativo ao “aquisição mínima”  constante no Anexo 
I-A, 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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3 - DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias a partir da  data do 
recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá ser encaminhada por e-mail. 
 
4 - DA PARTICIPAÇÃO. 
 
4.1. Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao objeto 
licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado de 
Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de fornecimento e a todas as 
demais exigências deste Edital e seus anexos. 
 

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

 

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

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, 

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

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

4.3.  Não poderão participar desta licitação os interessados: 

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

legislação vigente; 

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

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

para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

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

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

dissolução ou liquidação; 

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

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

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

de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às 

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

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

redação dada pelo art. 1º da Resolução 229/2016-CNJ). 

4.4.  Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” 

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

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

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

b) que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
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c) que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta 

apresentada está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

de declarar ocorrências posteriores;  

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

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

termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;  

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

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

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

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

Constituição Federal; 

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

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

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

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

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

sanções previstas em lei e neste Edital. 

 
5 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO. 
 

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

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

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

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

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil. 

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

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

transações inerentes a este Pregão. 

5.4.  O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em 

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

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

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

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

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

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

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

incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
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5.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação 

no momento da habilitação 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sistemas. 

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

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

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

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

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

inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.  

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

os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema. 

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

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

negociação e julgamento da proposta. 

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

somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o 

encerramento do envio de lances. 

 
7 – DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA  
 

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

eletrônico, dos seguintes campos: 

a) Valor unitário do item ofertado; 

b) Descrição detalhada do item 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. 
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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.  Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos desta 

licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”, prevalecerão, 

sempre, as descrições constantes neste edital. 

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

de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas. 

7.7.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos 

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

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

medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 

Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada 

ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento 

por sobrepreço na execução do contrato. 

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

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

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

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

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

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

Referência.  

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

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

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 

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

sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 

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

estas participarão da fase de lances. 

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

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

 
8.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item ofertado. 

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

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

registrado pelo sistema. 

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

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

de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.  

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

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

fechado. 

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

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

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

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

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

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

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

até o encerramento deste prazo. 

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

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

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

encerramento deste prazo. 

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

lances segundo a ordem crescente de valores. 

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

anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o 

máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado 

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

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

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

exigências de habilitação. 

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; 
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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, conforme definido neste Edital e 

seus anexos.  

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

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

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

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

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

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

sucessivamente, aos bens produzidos: 

8.22.1. no pais; 

8.22.2. por empresas brasileiras;  

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

tecnologia no País; 

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos 

prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência 

Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

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

dentre as propostas empatadas.  

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. 
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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 1 (uma) 

hora, 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. 

 

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

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

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

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de 

propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da 

remuneração.  

9.4.  Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a 

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

fundamentam a suspeita. 

 

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, doze 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 1 (uma) hora, sob pena de não 

aceitação da proposta.  
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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 1 (uma) hora, a partir da solicitação, os dados do licitante vencedor: Razão Social, 
endereço, telefone/fax, número do CNPJ/MF, banco, agência, número da conta-corrente e 
praça de pagamento, podendo ser utilizado para tanto o modelo de planilha para contratação 
sugerido no ANEXO II. 
 

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

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

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

data e horário para a sua continuidade. 

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

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

item 8.24. 

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

habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.  

 
10 – DA HABILITAÇÃO. 
 

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

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

das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a 

participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes 

cadastros: 

10.1.1. SICAF; 

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

Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das 

empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

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

fornecimento similares, dentre outros. 

10.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua 

desclassificação. 

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

falta de condição de participação. 

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

ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, 

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

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

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

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

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

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

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

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

recebimento das propostas; 

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

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

conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

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

se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro 

lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 

10.024, de 2019. 

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

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

convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 1 (uma) hora, 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. 
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10.9.  Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, 

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

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

em nome da matriz. 

 

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

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

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

 

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

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

10.10.1. Habilitação jurídica:  

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

Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

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

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 

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

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

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

registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento 

comprobatório de seus administradores; 

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

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

agência; 

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

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

administradores; 

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

de autorização; 

10.10.1.1. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva. 

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 
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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 que se enquadre como microempresa ou empresa de 

pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, sob pena de inabilitação. 

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

documentação de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de 

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

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

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

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 

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

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

patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício. 

 

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. Em relação à licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, 

uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade 
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fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 2 (dois) 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 

microempresa ou empresa de pequeno porte 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. 

10.10.3. Qualificação técnica: atestado de capacidade técnica, expedido por Pessoa 

Jurídica de Direito Público ou Privado, para a qual a empresa tenha fornecido materiais 

compatíveis com os objetos deste Edital. O atestado deve se referir ao fornecimento 

de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do quantitativo  total a ser registrado por 

este pregão, por item. 

10.10.3.1. O atestado apresentado pela empresa deve ter sido emitido em até no 
máximo 12 (doze) meses, a  contar a partir da data de publicação deste Edital. 

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

será declarado vencedor. 

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 

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

de 1 (uma) hora, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
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a) ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem 

emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo ser assinada pelo licitante ou seu 

representante legal. 

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

fins de pagamento; 

c) conter a descrição do item ofertado; 

d) conter o preço unitário e  total do item  ofertado. 

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

no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o 

caso. 

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

tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

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

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

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

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

por extenso, prevalecerão estes últimos. 

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

sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a 

mais de um resultado, sob pena de desclassificação. 

 

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

considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça 

vínculo à proposta de outro licitante. 

 

11.7.  As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos 

complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
12 - DOS RECURSOS. 
 

12.1.Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 

qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido 

o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de 

recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer 

e por quais motivos, em campo próprio do sistema. 

12.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a 

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, 

fundamentadamente. 

12.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas 
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verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

12.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer 

importará a decadência desse direito. 

12.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 

dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, 

desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo 

sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do 

recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à 

defesa de seus interesses. 

12.3.  O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de 

aproveitamento.  

12.4.  Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no 

endereço constante neste Edital. 

13 - DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 

13.1.  A sessão pública poderá ser reaberta: 

a) Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à 

realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, 

situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam; 

b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante 

declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não 

comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. 

Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao 

encerramento da etapa de lances.  

13.2.  Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a 

sessão reaberta. 

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou, ainda, 

fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório. 

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados 

contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais 

atualizados. 

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

14.1.  Até 01 (um) dia útil 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 
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item 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos. 

14.3.  Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e 

seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até um dia útil contado 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 01 (um) dia útil anterior 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 um dia útil, contado 

da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis 

pela elaboração do edital e dos anexos. 

14.7.  As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

no certame. 

14.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá 

ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

14.8.  As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e 

vincularão os participantes e a administração. 

15 - DO REAJUSTE DO PREÇO. 
 
15.1. Os preços ofertados serão fixos e irreajustáveis. No entanto, os valores constantes 
da Ata de Registro de Preços admitem revisão na forma disciplinada no Decreto nº 
7.892/2013. 
 
16 - DA ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DA 
CONTRATAÇÃO. 
 
16.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do 
Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a 
regular decisão dos recursos apresentados. 
 
16.2.  Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente homologará o procedimento licitatório. 
 
16.3. Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados, observado o 
disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para assinar a ata de registro 
de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no subitem 16.3.2., podendo ser 
prorrogada uma vez, por igual período, quando solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra 
motivo justificado aceito pela administração. 
 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item 
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como 
previsto no art. 26 do decreto acima citado. 
 
16.3.2. O licitante vencedor deverá devolver a Ata de Registro de Preços assinada 
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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 n. 10.024/2019. 
 
16.7. A contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão 
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de 
despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei nº 
8.666, de 1993. 
 
16.8. Após a devolução da Ata de Registro de Preços assinada, a licitante poderá receber 
a Nota de Empenho e a Autorização de Fornecimento, devendo confirmar o seu recebimento. 
 
16.9. A recusa na aceitação da nota de empenho e da Autorização de Fornecimento 
deverá ser expressa, escrita e justificada, o que será encaminhado para a autoridade 
competente que procederá à análise dos motivos acostados pelo licitante, decidindo acerca 
da aceitabilidade ou não da justificativa. 
 
16.10. Caso a justificativa não seja encaminhada na forma descrita ou esta não seja aceita 
pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo normalmente, e em 
não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis. 
 
16.11. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser alterados, 
observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º do Decreto nº 
7.892/2013. 
 
16.12. O registro do fornecedor será cancelado quando: 
 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
 
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido 
pela Administração, sem justificativa aceitável; 
 
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior 
àqueles praticados no mercado; ou 
 
d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002. 

 
16.12.1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “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 
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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. 
 
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; 
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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 serviço 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) Proporcionar que a empresa possa cumprir suas obrigações dentro das normas e 
condições do processo de venda; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas. 

 
18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA. 
 
18.1. São obrigações do detentor da Ata: 
 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades 
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na presente 
Ata; 
 
b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da 
presente Ata; 
 
c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de 
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código 
de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o 
regime de direito público; 
 
d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da 
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço 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; 
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d) Fornecer os materiais em 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 materiais com embalagens em que deverão estar impressas em cada 
embalagem, conforme o caso, as 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 
enviadas pelo TRE/AL 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 
 
h) 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. 
 

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. O material deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias a partir do 
recebimento da Autorização de Fornecimento, na Seção de Almoxarifado, situada à Avenida 
Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, no horário das 08 às 
18hs, das segundas às  sextas-feiras. 
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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 10 (dez) 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 que, 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta: 

 
a) não assinar  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. 
 
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% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

21.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de 
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% 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 serviço ser efetuada de forma parcial, o valor 
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço 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. 
 
21.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
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21.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
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 serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa por escrito, 
devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua ocorrência, acompanhada 
de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato superveniente, excepcional ou 
imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições do 
contrato, ou que impeça a sua execução, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administração.  
 
21.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
21.9. Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada, dentro 
de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a importância será 
descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º do art. 86 e § 1º do art. 
87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros moratórios de 0,5% (meio por cento) 
ao mês. 
 
21.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
21.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
21.12. No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar multa 
através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo, o índice 
utilizado para atualização do valor será o IPCA. 
 

21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da 
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico. 

 
21.13. Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes 
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas 
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-lhes, 
quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as 
disposições do Direito Privado. 
 
21.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
22- DO PAGAMENTO. 
 
22.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
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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.  Será exigido que os materiais 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 2020, PTRES 
167674, Natureza da Despesa nº 339030 (Material de Consumo). 
 
24.2.  As despesas referentes aos exercícios subsequentes correrão à conta das dotações 
orçamentárias respectivas. 
 
25 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 

25.1.   Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.   

25.2.  Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública 

observarão o horário de Brasília – DF. 

25.3.  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. 
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25.4.  A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 

25.5.  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.  

25.6.  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. 

25.7.  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. 

25.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças 

que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

 
25.9. 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. 
 
25.10. 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. 
 
25.11.   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. 

 
25.12. 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. 
 
25.13. O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de Licitações e 
Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser retirado em Maceió, ou 
ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br, gratuitamente. 
 
25.14. Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos: 
 
ANEXO I – Termo de Referência; 
ANEXO I-A- Especificações dos Itens e Valor Máximo Estimado; 
ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato; 
ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços. 
 
25.15. 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, 19 de agosto de 2020. 
 

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 Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para atender 

às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades nos 

exercícios de 2020/2021, conforme anexo único (0731451). 

1.1. A aquisição deve ocorrer mediante pregão eletrônico, com adjudicação de 

menor preço por item, Ata de Registro de Preços, pelo rito sumário dado pela MP nº 

926/2020, justificada com base nas medidas previstas na Lei nº 13.979/2020 e as 

alterações da MP nº 926/2020, dada a situação atual de pandemia por COVID-19. 

1.2. A Ata terá duração de 12 meses. A despesa não está prevista no PAC 2020. No 

entanto, com o advento da pandemia, os itens se tornam essenciais no combate à 

disseminação da COVID-19. 

1.3 Justifica-se as aquisições pelo fato de estarmos vivenciado uma pandemia de 

COVID-19, doença causada pelo coronavírus (SARS-COV-2), de alta 

transmissibilidade e elevada letalidade em seres humanos. Considerando, ainda, o 

conflito das informações científicas a respeito desta nova patologia e as constantes 

alterações destas informações; ainda a indisponibilidade de vacina contra a Covid-19 

para a população; tomando como base os números apresentados nos boletins 

epidemiológicos relacionados à mencionada doença, emitidos pelos órgãos de saúde 

do Brasil e do mundo; considerando as medidas de enfrentamento à referida patologia, 

estabelecidas pelos recentes Decretos do Governo do Estado de Alagoas e do 

Município de Maceió; atendendo à Resolução nº 322/2020, do Conselho Nacional de 

Justiça – CNJ, que estabelece medidas para retomada dos serviços presenciais no 

âmbito do Poder Judiciário, observadas as ações necessárias para prevenção de 

contágio pelo novo Coronavírus – Covid-19; por se encontrar em fase de elaboração 

cartilha contendo as recomendações sanitárias para o retorno às atividades presenciais 

nesta Justiça Eleitoral; e, sobretudo, ressaltando o compromisso deste Regional com 

a integridade e a saúde de todos os que fazem a Justiça Eleitoral Alagoana.  

       

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. 
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2.2 - Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no prazo 

máximo de 10 dias corridos. 

2.3 – Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente 

em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de 

cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa 

fornecedora. 

2.3.1 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de 

Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes 

e deverão estar de acordo com a legislação vigente. 

2.3.2 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes 

informações: 

2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e 

vencimento ou período de validade 

2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado. 

2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde. 

2.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC) 

2.4 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de 

expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL. 

2.5 – Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 

eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho. 

2.6 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal. 

3. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA 

3.1 - A empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnica, expedido por 

Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, para a qual a empresa tenha fornecido 

materiais compatíveis com os objetos deste Edital. O atestado deve se referir ao 

fornecimento de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do quantitativo  total a ser 

registrado por este pregão, por item. 

3.2 - O atestado apresentado pela empresa deve ter sido emitido em até no máximo 

12 (doze) meses, a  contar a partir da data de publicação deste Edital. 
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4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA 

4.1 - A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de Empenho 

encaminhada por e–mail;      

4.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Avenida 

Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário 

das 08 às 18 horas, das segundas às sextas-feiras.  

  

5. 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. 

  

6. 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: 

6.1- 0,50% por dia e por ocorrência, sobre o valor do(s) item(ns) entregue(s) em atra

so, 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; 

6.2 - 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; 

6.3 - 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; 

6.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei 

8.666/1993. 

As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma 

isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato 

celebrado. 
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7. - DO PAGAMENTO 

7.1. 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. 

7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 

7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 

7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 

fiscais determinados pela legislação tributária. 

7.5. 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. 

7.6. 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% 
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8. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS 

8.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais serão 

exercidos pelos servidores membros da Comissão de Aquisição de EPI's. 

8.1.1. O ateste será dado pelos servidores membros integrantes da Comissão de 

Aquisição de EPI's. 

8.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da 

Comissão designada deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para adoção das demais 

medidas necessárias.  

  

9. 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 13/08/2020, às 17:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES 

PEREIRA, Técnico Judiciário, em 13/08/2020, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO 

ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 13/08/2020, às 17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 
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ANEXO I-A 
 
 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E  VALOR MÁXIMO ESTIMADO 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO APRESENTAÇÃO 
 QUANTITATIVO 
TOTAL   DA ATA 

QUANTITATI
VO DA 
AQUISIÇÃO 
MÍNIMA 

VALOR 
UNITÁRIO 
MÁXIMO 

   01 

Máscara cirúrgica tripla 
camada, com filtro, 
fixação com elástico, 
do tipo NPH, 
Descartável e de uso 
único, baixa 
condutividade térmica, 
baixa 
inflamabilidade; Com 
pregas 
horizontais; Fabricada 
em Não-tecido de 
Polipropileno, duas 
camadas externas de 
não tecido 100% 
polipropileno e uma 
camada de filtro de 
retenção bacteriana: 
Eficiência de Filtração 
Bacteriana (BFE) > 
99% e Eficiência de 
Filtragem de Partículas 
(EFP) > 98%); Clipe 
para ajuste nasal 
embutido: em metal 
galvanizado e 
revestido com plástico; 
Isenta de fibra de 
vidro; Soldada 
eletronicamente por 
ultrassom, Atóxica e 
Apirogênica, 
hipoalergênica; 
inodora, maleável e 
resistente; Cor branca 
ou azul; 

  

CAIXA 

  

 9000 3000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 106,00 
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Prazo de Validade: 
3 anos a partir da data 
da entrega. 

Registro no Ministério 
da Saúde – ANVISA; 

Caixa com 100 
unidades. 

Embalagem contendo 
externamente dados 
de idenficação, 
procedência, data de 
fabricação, validade, 
número de lote e 
registro no Ministério 
da Saúde. 

   02 

Gorro descartável, tipo 
touca sanfonada com 
duplo elástico de 
fixação nas bordas, 
com extremidades 
plissadas, 
confeccionada em 
polietileno de baixa 
densidade, não estéril, 
com formato 
anatômico; Cor branca; 
gramatura mín. 20gr. 

Prazo de validade: mín. 
3 anos a partir da data 
da entrega. 

Tamanho único. Pacote 
com 100 unidades. 

PACOTE     1100 300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 23,93 

  03 

Protetor facial, com 
visor de policarbonato 
incolor,  transparência 
superior a 90%, 
composto por visor, 
cinta, testeira e 
espuma, 
estrutura injetada em 
Polímero PP, Alças em 
Polímero PP e elástico 
ajustável ao redor da 
cabeça, reutilizável, 
proteção completa 
para olhos e rosto 
contra agentes 
infecciosos. EPI de 
dupla proteção. 
material atóxico, 

UNIDADE    1200 700 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 13,96 
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inodoro e insípido. 
Resistência Química: 
Graxas, óleos, produtos 
químicos, solventes, 
ácidos e soluções 
aquosas 

Registro na ANVISA. 
Produto deve atender 
às especificações 
previstas pela 
resolução RDC 365 de 
23/03/2020. 
 
DIMENSÕES E 
CARACTERÍSTICAS 
- Espessura do visor: 
mín. 0,45 mm e máx. 
0,70mm 
- Área do visor: aprox. 
240 x 240 mm 
- Distância média entre 
o visor e o rosto: mín 
35 mm e máx. 45mm 
- Espessura da cinta e 
testeira: aprox.1,00 
mm 
- Área da cinta: aprox. 
15 x 450 mm 
- Área da testeira: 
aprox. 25 x 250 mm 
- Resistência Térmica: - 
10 a + 96C 
  

   04 

Luvas para 
procedimento não 
cirúrgico, descartável, 
confeccionadas em 
látex (borracha 
natural).  

Hipoalergênica, Superfí
cie lisa, 
Formato  anatômico, A
mbidestra, Resistente, 
com tensão de ruptura 
mínima, Íntegra e 
uniforme, Não 
estéril, Com pó 
bioabsorvível, Punhos 
com bainha; Tamanhos 
M e G a serem 
escolhidos pelo 
almoxarifado no 
momento do envio da 
Nota de Empenho. 

CAIXA    4000 1000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R$ 38,31 
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Acondicionamento 
obrigatório em caixas 
de 50 pares (100 
unidades) 
contendo dados de 
idenficação, 
procedência, validade, 
número de lote e 
registro no Ministério 
da Saúde; Fornecidas 
obrigatoriamente em 
caixas de papelão; 

Validade mínima de 36 
meses a partir da data 
de entrega. 

  

 

 

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO 

ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 31/07/2020, às 11:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES 

PEREIRA, Técnico Judiciário, em 31/07/2020, às 11:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 

11.419/2006. 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO, Chefe de 

Seção, em 31/07/2020, às 11:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. 
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ANEXO II 
 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO 

 

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/2020  

 

Processo nº 0006379-52.2020.6.02.8000 
Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 55/2020 

 
 

MINUTA  
 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, 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, Pedro Augusto Mendonça de 
Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito 
no CPF sob o nº 039.674.504-06, 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 55/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de 
julho de 2002, 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 55/2020: 

 
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 55/2020: 
 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos 
    
    

 
2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses, contado 
da publicação do extrato desta ata. 
 
3 – DO PRAZO DE ENTREGA. 
 
3.1. O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias a partir da  data do 

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID. 

QUANT. 
TOTAL 

REGISTRAD
A 

VALOR 
UNITÁRIO  

(R$) 

VALOR 
TOTAL 
(R$) 
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recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá ser encaminhada por e-mail. 
 
 
 
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 serviço 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) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as 
obrigações assumidas pelo fornecedor; 

c) 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; 
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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 serviço 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 materiais em 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 materiais com embalagens em que deverão estar impressas em cada 
embalagem, conforme o caso, as 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 
enviadas pelo TRE/AL; 

g) Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço 
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho; 
 
h) 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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i) 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; 
 
j) Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto 
deste contrato; 
 
k)  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 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
6.1. 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 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. 

 
6.2. 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. 
 
6.3. 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. 
 
6.4 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 
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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% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho. 

 

6.4.1. 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. 

 
6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com 
as demais. 
 
6.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s) 
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso. 
 
6.4.4.  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. 
 
6.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do 
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela 
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. 
 
6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à 
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 
6.5. O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será 
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado judicialmente. 
 
6.6. 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. 
 
6.7. O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados para o 
fornecimento do serviço, 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.  
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6.8. Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da Lei nº 
8.666/1993. 
 
6.9. 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. 
 
6.10. O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade imposta 
ao licitante contratado. 
 
6.11. O período de atraso será contado em dias corridos. 
 
6.12. 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. 
 

6.12.1. 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. 

 
6.13. 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. 
 
6.14. Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de advertência, 
multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário Oficial da União. 
 
7- DO PAGAMENTO. 
 
7.1. O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta 
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal 
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado. 
 
7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento. 
 
7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento. 
 
7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos 
fiscais determinados pela legislação tributária. 
 
7.5. 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. 
 
7.6. 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: 
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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% 
 

 
8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  
 
8.1. Será Exigido que os materiais 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 
 
 
9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS. 
 
9.1.     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. 
 
10 - DA PUBLICAÇÃO. 
 
10.1.       O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União. 
 
11 – DO FORO. 
 
11.1.  Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado de 
Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes. 

 
Maceió, XX de XXXX de 2020. 

 
Pelo TRE/AL: 
 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo 
Presidente  

 
Pela Empresa: 
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EDITAL Nº 43 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SLC

Digite o texto aqui....

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2020

 

 

PROCESSO Nº: 0006379-52.2020.6.02.8000

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

Modo de Disputa: Aberto e Fechado

Data: 28 de agosto de 2020

Abertura: 9 horas (HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF).

Local: www.comprasnet.gov.br

 

                   O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas – TRE/AL, por intermédio da Seção
de Licitações e Contratos, torna público, para quem interessar possa, que realizará
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM,
conforme descrito neste Edital e seus Anexos, objetivando o Registro de Preços de
material de consumo – Equipamentos de Proteção Individual, tudo de acordo
com requisição promovida pela Comissão de Planejamento de Aquisição de
Equipamentos  de Proteção individual.

 

                   O certame será regido conjuntamente pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de
2002, pela Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro  de 2020, 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 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 – Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme
especificações descritas neste edital e seus anexos.
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2 – DAS CONDIÇÕES GERAIS.

 

2.1.         O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços decorrente deste
procedimento licitatório é de 12 (doze) meses, contado da publicação do referido ato.

 

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, exceto quanto ao quantitativo relativo ao “aquisição mínima”  constante no
Anexo I-A, 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.

 

3 - DO PRAZO DE ENTREGA.

 

3.1.         O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias a partir da  data
do recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá ser encaminhada por e-
mail.

 

4 - DA PARTICIPAÇÃO.

 

4.1.           Poderão participar deste pregão os interessados do ramo pertinente ao
objeto licitado, obrigatoriamente, previamente cadastrados no Sistema de Cadastro
Unificado de Fornecedores - SICAF, habilitação parcial, que atendam à linha de
fornecimento e a todas as demais exigências deste Edital e seus anexos.

 

4.1.1. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

 

4.2.  Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de
pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº
11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123,
de 2006.

4.3. Não poderão participar desta licitação os interessados:

a. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma
da legislação vigente;

b. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);
c. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
d. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
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e.  que estejam sob falência,  concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação;

f. que tenham em seu quadro societário cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos magistrados
ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim
como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento
vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da
área encarregada da licitação, de acordo com o disposto no art. 2º da Resolução
nº 07/2005 do Conselho Nacional de Justiça (com a nova redação dada pelo art.
1º da Resolução 229/2016-CNJ).

4.4.            Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará “sim” ou
“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

a) que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42
a 49;

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. O cadastro no SICAF deverá ser feito no Portal de Compras do Governo Federal,
no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do
licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para
realização das transações inerentes a este Pregão.

5.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas
em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a
responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da
licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso,
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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

 

7.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema
eletrônico, dos seguintes campos:

a) Valor unitário do item ofertado;

b) Descrição detalhada do item ofertado, contendo as informações similares à
especificação constante no Anexo I-A;

7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
7. .  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.   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
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qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar

da data de sua apresentação.
7. Em caso de divergências verificadas entre as descrições relativas aos objetos

desta licitação e as descrições constantes no Catálogo de Materiais do “SIASG”,
prevalecerão, sempre, as descrições constantes neste edital.

7.   Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de
regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações
públicas.

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.   O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo
aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas
exigidas no Termo de Referência.

8.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

8.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que
somente estas participarão da fase de lances.

8.   O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o
Pregoeiro e os licitantes.

8.   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 do item ofertado.

 

8.6.     Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado
para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

8. .   O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele
ofertado e registrado pelo sistema.

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.
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8.10.         A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos.
Após esse prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances,
após o que transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente
determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

8.11.   Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez
por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.11.1. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item,
poderão os autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de
três, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

8.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenará os lances segundo a ordem crescente de valores.

8.12.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens
anteriores, haverá o reinício da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o
máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.13.  Poderá o pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o
reinício da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado
atender às exigências de habilitação.

8.          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;

1. Na hipótese do subitem anterior, a ocorrência será registrada em campo
próprio do sistema.

8.         Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele
que for recebido e registrado em primeiro lugar.

8.         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. . 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. . 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. O Critério de julgamento adotado será o menor preço, conforme definido neste
Edital e seus anexos.

8.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua
proposta.

8.21. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto
e fechado.

8.22.         Havendo eventual empate entre propostas ou lances , o critério de
desempate será aquele previsto no art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993,
assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos bens produzidos:

8.22.1. no pais;

8.22.2. por empresas brasileiras;

8.22.3. por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no
País;

8.22.4. por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam
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às regras de acessibilidade previstas na legislação.

8. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico
dentre as propostas empatadas.

8. 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.

1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.

2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 1
(uma) hora, 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. .          Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e
julgamento da proposta.

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

9. 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.   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. 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.

 

1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços simbólicos, irrisórios
ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da
licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a
materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele
renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

9. 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.   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, doze
horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

 

9. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 1
(uma) hora, 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.
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1. 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 1 (uma) hora, 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.   Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a
proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificação.

9.   Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat”
a nova data e horário para a sua continuidade.

9. 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. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante
detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o
eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à
existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

1. SICAF;
2. . Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União

(https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
10. 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.

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.

2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas
de fornecimento similares, dentre outros.

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.         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. .          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
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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.

11. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se
a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo
Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43,
§3º, do Decreto 10.024, de 2019.

10.6. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante
será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 1 (uma)
hora, 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.         Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

 

10.         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.

 

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.       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
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Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

f) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto
de autorização;

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 que se enquadre como microempresa ou empresa de pequeno
porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.

10.10.2.2. A licitante melhor classificada deverá, também, apresentar a documentação
de regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas de pequeno porte que serão
subcontratadas no decorrer da execução do contrato, ainda que exista alguma
restrição, aplicando-se o prazo de regularização previsto no art. 4º, §1º do Decreto nº
8.538, de 2015.

10.10.2.3. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda
auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123,
de 2006, estará dispensado (a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal e (b) da apresentação do balanço patrimonial e das
demonstrações contábeis do último exercício.

 

1. 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.
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10.10.2.6. Em relação à licitante Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, uma
vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e
trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 2 (dois) 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.

1. 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
microempresa ou empresa de pequeno porte com alguma restrição na
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para
regularização.

2. 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.

3. . 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.

4. . 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.

5. 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.

10.10.3. Qualificação técnica: atestado de capacidade técnica, expedido por Pessoa
Jurídica de Direito Público ou Privado, para a qual a empresa tenha fornecido materiais
compatíveis com os objetos deste Edital. O atestado deve se referir ao fornecimento de
no mínimo 50% (cinquenta por cento) do quantitativo  total a ser registrado por este
pregão, por item.

10.10.3.1. O atestado apresentado pela empresa deve ter sido emitido em até no
máximo 12 (doze) meses, a  contar a partir da data de publicação deste Edital.

10.       Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o
licitante será declarado vencedor.

11 - DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.

 

11.         A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no
prazo de 1 (uma) hora, 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 ser assinada pelo licitante ou
seu representante legal.

b. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor,
para fins de pagamento;

c. conter a descrição do item ofertado;
d. conter o preço unitário e  total do item  ofertado.
k.         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.         Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor
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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.         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. 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.         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. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, será concedido o prazo de no mínimo trinta minutos, para que qualquer
licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando
contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo
próprio do sistema.

12. 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.         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;
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b) Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou
não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº
123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

13.2.         Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para
acompanhar a sessão reaberta.

13.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), e-mail, ou,
ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

13.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados
contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

14 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.

 

14.         Até 01 (um) dia útil 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 25.11 deste Edital, Seção de Licitações e Contratos.

14. .          Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste
Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até um dia útil
contado da data de recebimento da impugnação.

14.         Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização
do certame.

14.         Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão
ser enviados ao Pregoeiro, até 01 (um) dia útil anterior 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 um dia útil,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

14.         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.
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16.2.         Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a
autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

 

16.3.         Homologado o resultado da licitação, os fornecedores classificados,
observado o disposto no art. 11 do Decreto nº 7.892/2013, serão convocados para
assinar a ata de registro de preços, dentro do prazo e condições estabelecidos no
subitem 16.3.2., podendo ser prorrogada uma vez, por igual período, quando
solicitado pelo fornecedor e desde que ocorra motivo justificado aceito pela
administração.

 

16.3.1. O cadastro de reserva dos fornecedores classificados a que se refere o item
anterior será elaborado desde que viabilizado pelo sistema Comprasnet, tal como
previsto no art. 26 do decreto acima citado.

 

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 n. 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
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seja aceita pela autoridade competente, o prazo para a entrega continuará fluindo
normalmente, e em não sendo cumprido, sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.

 

16.11.      Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Preços poderão ser
alterados, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 e no art. 12, § 3º
do Decreto nº 7.892/2013.

 

16.12.      O registro do fornecedor será cancelado quando:

 

a) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

 

b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido
pela Administração, sem justificativa aceitável;

 

c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior
àqueles praticados no mercado; ou

 

d) sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de
1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

 

16.12.1.     O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nas alíneas “a”, “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
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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.

 

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 serviço a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que
externe(m) a intenção de utilizar a presente Ata, conforme subitem 16.15.
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17.2.       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) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor;

c) Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.

 

18. - DAS OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DA ATA.

 

18.1.       São obrigações do detentor da Ata:

 

a) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades
constatadas pelo ÓRGÃO GERENCIADOR referentes às condições firmadas na
presente Ata;

 

b) Viabilizar o atendimento das condições firmadas a partir da data da publicação da
presente Ata;

 

c) Manter, durante o prazo de vigência da presente Ata, todas as condições de
idoneidade exigidas na licitação, além de se sujeitar às demais disposições do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o
regime de direito público;

 

d) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da
notificação, quanto à aceitação ou não do fornecimento do serviço 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;
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d. Fornecer os materiais em 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 materiais com embalagens em que deverão estar impressas em cada
embalagem, conforme o caso, as seguintes informações:

 

1. especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e vencimento
ou período de validade;

 

1. registro no órgão competente, devidamente atualizado;

 

1. registro no Ministério da Saúde;

 

1. número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC).

 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL

g. Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

 

h) 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.

 

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.
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20 – DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

 

20.1.       O material deverão ser entregues, no prazo de 30 (trinta) dias a partir do
recebimento da Autorização de Fornecimento, na Seção de Almoxarifado, situada à
Avenida Menino Marcelo, nº 7.200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046-000, no
horário das 08 às 18hs, das segundas às  sextas-feiras.

 

20.2.         Os materiais serão recebidos:

 

a) provisoriamente, para que seja feita a verificação da conformidade dos mesmos com
as especificações consignadas na proposta de preço e nos termos de referência;

 

b) definitivamente, após a conferência de que trata o item anterior e consequente
aceitação.

 

20.3.          O produto será rejeitado no caso de incompatibilidade com as
especificações previstas na proposta ou quando inadequado à sua utilização.

 

20.4.          O prazo para que se proceda às verificações, após o recebimento
provisório do objeto, será de 05 (cinco) dias úteis, quando deverá se manifestar,
emitindo o termo de aceite ou recusando o item objeto do fornecimento.

 

20.5.         Os recebimentos provisório e definitivo se darão mediante formulário
próprio.

 

20.6.          O recebimento definitivo não exime o fornecedor de responder pelos vícios
aparentes e ocultos segundo as disposições deste termo e as normas de proteção ao
consumidor.

 

20.7.            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,
substituir o produto adequadamente, sujeitando-se às sanções administrativas
previstas na Seção 21.

 

 

21 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

 

21.1.        Ficará impedido de licitar e de contratar com a União e será descredenciado
no SICAF, pelo prazo de até cinco anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e
no contrato e das demais cominações legais, garantido o direito à ampla defesa, o
licitante que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
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a. não assinar  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;
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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% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.

 

21.4.1. As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de
forma isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% 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 serviço ser efetuada de forma parcial, o valor
da(s) multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço 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.

 

21.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

 

21.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos
à CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

 

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 serviço, total ou parcialmente, deverá apresentar justificativa
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por escrito, devidamente comprovada, e em documento contemporâneo à sua
ocorrência, acompanhada de pedido de prorrogação, nos casos de ocorrência de fato
superveniente, excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condições do contrato, ou que impeça a sua execução, por fato
ou ato de terceiro reconhecido pela Administração.

 

21.8.       Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.

 

21.9.         Se o licitante contratado não recolher o valor da multa que lhe for aplicada,
dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da intimação para o pagamento, a
importância será descontada automaticamente, ou ajuizada a dívida, consoante o § 3º
do art. 86 e § 1º do art. 87 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993, acrescida de juros
moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês.

 

21.10.       O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

 

21.11.       O período de atraso será contado em dias corridos.

 

21.12.       No caso de aplicação de penalidade em que a contratada tenha que pagar
multa através de Guia de Recolhimento da União – GRU, e não o faça no devido prazo,
o índice utilizado para atualização do valor será o IPCA.

 

21.12.1. A data a ser utilizada como referência para a atualização do débito será a da
publicação da decisão da aplicação da penalidade no Diário Eletrônico.

 

21.13.       Fica estabelecido que os casos omissos serão resolvidos entre as partes
contratantes, respeitados o objeto da presente licitação, a legislação e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis nos 8.666/93 e 10.520/2002, aplicando-
lhes, quando for o caso, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e
as disposições do Direito Privado.

 

21.14.       Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

 

22- DO PAGAMENTO.

 

22.1.         O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.

 

22.2.         Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.
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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.         Será exigido que os materiais 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
2020, PTRES 167674, 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 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.

 

25.1.          Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 

25.2.          Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão
pública observarão o horário de Brasília – DF.

25.3.         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.

25.4.         A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à
contratação.

25.5.         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.

25.6.          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.

25.7.          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.

25.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou
demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

 

25.9. 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.

 

25.10.     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.

 

25.11.     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.

 

25.12.     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.

 

25.13.     O Edital e seus anexos poderão ser lidos na sala da COMAP/Seção de
Licitações e Contratos, no endereço especificado no item 25.11, no caso de ser
retirado em Maceió, ou ainda, nos sites www.tre-al.jus.br e www.comprasnet.gov.br,
gratuitamente.

 

25.14.      Fazem parte integrante deste Edital os seguintes Anexos:
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ANEXO I – Termo de Referência;

ANEXO I-A- Especificações dos Itens e Valor Máximo Estimado;

ANEXO II – Sugestão de Planilha preenchimento dos dados do Contrato;

ANEXO III – Minuta da Ata de Registro de Preços.

 

25.15.      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, 19 de agosto de 2020.

 

Ingrid Pereira de Lima Araújo

                                         Chefe da Seção de Licitações e Contratos

 

 

 

ANEXO I

 

TERMO DE REFERÊNCIA

 

1. OBJETO – Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) para atender às
Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, na manutenção de suas atividades nos
exercícios de 2020/2021, conforme anexo único (0731451).

1.1. A aquisição deve ocorrer mediante pregão eletrônico, com adjudicação de
menor preço por item, Ata de Registro de Preços, pelo rito sumário dado pela MP nº
926/2020, justificada com base nas medidas previstas na Lei nº 13.979/2020 e as
alterações da MP nº 926/2020, dada a situação atual de pandemia por COVID-19.

1.2. A Ata terá duração de 12 meses. A despesa não está prevista no PAC 2020. No
entanto, com o advento da pandemia, os itens se tornam essenciais no combate à
disseminação da COVID-19.

1.3 Justifica-se as aquisições pelo fato de estarmos vivenciado uma pandemia de
COVID-19, doença causada pelo coronavírus (SARS-COV-2), de alta transmissibilidade e
elevada letalidade em seres humanos. Considerando, ainda, o conflito das informações
científicas a respeito desta nova patologia e as constantes alterações destas
informações; ainda a indisponibilidade de vacina contra a Covid-19 para a população;
tomando como base os números apresentados nos boletins epidemiológicos
relacionados à mencionada doença, emitidos pelos órgãos de saúde do Brasil e do
mundo; considerando as medidas de enfrentamento à referida patologia, estabelecidas
pelos recentes Decretos do Governo do Estado de Alagoas e do Município de Maceió;
atendendo à Resolução nº 322/2020, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que
estabelece medidas para retomada dos serviços presenciais no âmbito do Poder
Judiciário, observadas as ações necessárias para prevenção de contágio pelo novo
Coronavírus – Covid-19; por se encontrar em fase de elaboração cartilha contendo as
recomendações sanitárias para o retorno às atividades presenciais nesta Justiça
Eleitoral; e, sobretudo, ressaltando o compromisso deste Regional com a integridade e
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a saúde de todos os que fazem a Justiça Eleitoral Alagoana. 

      

2. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

2.1 – Fornecer itens novos, de boa qualidade e em absoluta conformidade com o termo
de referência, edital de licitação e anexos respectivos.

2.2 - Substituir às suas expensas as divergências eventualmente encontradas, no
prazo máximo de 10 dias corridos.

2.3 – Acondicionar o material/produto constante deste Instrumento, obrigatoriamente
em embalagens de boa qualidade, não danificadas, originais da linha de fabricação de
cada empresa, sendo vedada a utilização de etiquetas por parte da empresa
fornecedora.

2.3.1 – As embalagens deverão conter todas as informações exigidas pelo Código de
Defesa do Consumidor e demais exigências impostas por órgãos oficiais competentes
e deverão estar de acordo com a legislação vigente.

2.3.2 – Deverão estar impressas em cada embalagem, conforme o caso, as seguintes
informações:

2.3.2.1 – especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e
vencimento ou período de validade

2.3.2.2 – registro no órgão competente, devidamente atualizado.

2.3.2.3 – registro no Ministério da Saúde.

2.3.2.4 – número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

2.4 – Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de
expedientes/notificações enviadas pelo TRE/AL.

2.5 – Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho.

2.6 - Encaminhar dados bancários na Nota Fiscal.

3. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA

3.1 - A empresa deverá apresentar atestado de capacidade técnica, expedido por
Pessoa Jurídica de Direito Público ou Privado, para a qual a empresa tenha fornecido
materiais compatíveis com os objetos deste Edital. O atestado deve se referir ao
fornecimento de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do quantitativo  total a ser
registrado por este pregão, por item.

3.2 - O atestado apresentado pela empresa deve ter sido emitido em até no máximo
12 (doze) meses, a  contar a partir da data de publicação deste Edital.

 

4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

4.1 - A entrega será de 30 dias corridos contados do recebimento da Nota de
Empenho encaminhada por e–mail;     

4.2 - O local de entrega será na Seção de Almoxarifado do TRE/AL, situada à Avenida
Menino Marcelo, 7200-D, Bairro Serraria, Maceió/AL, CEP 57046–000, no horário das 08
às 18 horas, das segundas às sextas-feiras. 

 

5. 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.
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6. 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:

6.1-
 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;

6.2 - 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;

6.3 - 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;

6.4 - 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.

Além disso o fornecedor será passível das sanções previstas no art. 87 da Lei
8.666/1993.

As multas de mora e convencional por inexecução parcial, quando aplicadas de forma
isolada ou concomitante não ultrapassarão o limite de 10% do valor total do contrato
celebrado.

 

7. - DO PAGAMENTO

7.1. 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.

7.2. Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

7.3. Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

7.4. O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e recolhimentos
fiscais determinados pela legislação tributária.

7.5. 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.

7.6. 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
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I = (TX/100)/365

I= (6/100)/365

I = 0,0001644

TX= Percentual de Taxa Anual= 6%

 

8. DA GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E ATESTO DOS SERVIÇOS

8.1. A gestão do contrato, bem como sua fiscalização e atesto das notas fiscais serão
exercidos pelos servidores membros da Comissão de Aquisição de EPI's.

8.1.1. O ateste será dado pelos servidores membros integrantes da Comissão de
Aquisição de EPI's.

8.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência da
Comissão designada deverão ser solicitadas ao Secretário de Administração do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, em tempo hábil, para adoção das demais medidas
necessárias. 

 

9. 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 13/08/2020, às 17:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

 
Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES
PEREIRA, Técnico Judiciário, em 13/08/2020, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

 
Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO
TENÓRIO ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 13/08/2020, às 17:44,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I-A
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ANEXO I-A

 

 

ESPECIFICAÇÕES DOS ITENS E  VALOR MÁXIMO ESTIMADO

 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO APRESENTAÇÃO
 QUANTITATIVO
TOTAL   DA
ATA

QUANTITATIVO
DA AQUISIÇÃO
MÍNIMA

VALOR
UNITÁRIO
MÁXIMO

   01

Máscara cirúrgica tripla camada,
com filtro, fixação com elástico, do
tipo NPH, Descartável e de uso
único, baixa condutividade térmica,
baixa inflamabilidade; Com pregas
horizontais; Fabricada em Não-
tecido de Polipropileno, duas
camadas externas de não tecido
100% polipropileno e uma camada
de filtro de retenção bacteriana:
Eficiência de Filtração Bacteriana
(BFE) > 99% e Eficiência de
Filtragem de Partículas (EFP) >
98%); Clipe para ajuste nasal
embutido: em metal galvanizado e
revestido com plástico; Isenta de
fibra de vidro; Soldada
eletronicamente por ultrassom,
Atóxica e Apirogênica,
hipoalergênica; inodora, maleável e
resistente; Cor branca ou azul;

Prazo de Validade: 3 anos a partir
da data da entrega.

Registro no Ministério da Saúde –
ANVISA;

Caixa com 100 unidades.

Embalagem contendo
externamente dados de
idenficação, procedência, data de
fabricação, validade, número de
lote e registro no Ministério da
Saúde.

 

CAIXA

 

 9000 3000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 106,00

 

 

 

Gorro descartável, tipo touca
sanfonada com duplo elástico de
fixação nas bordas, com
extremidades plissadas,
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   02

extremidades plissadas,
confeccionada em polietileno de
baixa densidade, não estéril, com
formato anatômico; Cor branca;
gramatura mín. 20gr.

Prazo de validade: mín. 3 anos a
partir da data da entrega.

Tamanho único. Pacote com 100
unidades.

PACOTE    1100 300

 

 

 

 

 

 

R$ 23,93

  03

Protetor facial, com visor de
policarbonato incolor, 
transparência superior a 90%,
composto por visor, cinta, testeira
e espuma, estrutura injetada em
Polímero PP, Alças em Polímero PP
e elástico ajustável ao redor da
cabeça, reutilizável, proteção
completa para olhos e rosto contra
agentes infecciosos. EPI de dupla
proteção. material atóxico, inodoro
e insípido. Resistência Química:
Graxas, óleos, produtos químicos,
solventes, ácidos e soluções
aquosas

Registro na ANVISA. Produto deve
atender às especificações
previstas pela resolução RDC 365
de 23/03/2020.

DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS
- Espessura do visor: mín.
0,45 mm e máx. 0,70mm
- Área do visor: aprox. 240 x 240
mm
- Distância média entre o visor e o
rosto: mín 35 mm e máx. 45mm
- Espessura da cinta e testeira:
aprox.1,00 mm
- Área da cinta: aprox. 15 x 450
mm
- Área da testeira: aprox. 25 x 250
mm
- Resistência Térmica: - 10 a + 96C
 

UNIDADE    1200 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 13,96

Luvas para procedimento não
cirúrgico, descartável,
confeccionadas em látex (borracha
natural). 

Hipoalergênica, Superfície lisa,
Formato 
anatômico, Ambidestra, Resistente,
com tensão de ruptura
mínima, Íntegra e uniforme, Não
estéril, Com pó
bioabsorvível, Punhos com bainha;
Tamanhos M e G a serem
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   04 escolhidos pelo almoxarifado no
momento do envio da Nota de
Empenho.

Acondicionamento obrigatório em
caixas de 50 pares (100 unidades)
contendo dados de idenficação,
procedência, validade, número de
lote e registro no Ministério da
Saúde; Fornecidas
obrigatoriamente em caixas de
papelão;

Validade mínima de 36 meses a
partir da data de entrega.

CAIXA   4000 1000
 

 

 

 

 

 

R$ 38,31

 

 
Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO
TENÓRIO ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 31/07/2020, às 11:25,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

 
Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES
PEREIRA, Técnico Judiciário, em 31/07/2020, às 11:30, conforme art. 1º, III, "b",
da Lei 11.419/2006.

 
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA
MELO, Chefe de Seção, em 31/07/2020, às 11:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.
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ANEXO II

 

PLANILHA DE DADOS PARA CONTRATAÇÃO

 

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  
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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        

 

ANEXO III

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n.º XX/2020

 

Processo nº 0006379-52.2020.6.02.8000

Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 55/2020

 

 

MINUTA

Edital 43 (0747439)         SEI 0006379-52.2020.6.02.8000 / pg. 285



 

Aos ---- dias do mês ----------- de 2020, 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, Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, Magistrado, portador da
Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06,
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 55/2020, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 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 55/2020:

ITEM DESCRIÇÃO MARCA UNID.
QUANT.
TOTAL
REGISTRADA

VALOR
UNITÁRIO

(R$)

VALOR
TOTAL
(R$)

       

 

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
55/2020:

 

Nome da empresa CNPJ Preços Quantitativos

    

    

 

2 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA.

 

2.1.           O prazo de vigência do presente Registro de Preços é de 12 (doze) meses,
contado da publicação do extrato desta ata.
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3 – DO PRAZO DE ENTREGA.

 

3.1.         O prazo para a entrega dos materiais é de 30 (trinta) dias a partir da  data do
recebimento da Autorização de Fornecimento que poderá ser encaminhada por e-mail.

 

 

 

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 serviço 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) Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais entregues em desacordo com as
obrigações assumidas pelo fornecedor;
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c) 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 serviço 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 materiais em 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 materiais com embalagens em que deverão estar impressas em cada
embalagem, conforme o caso, as seguintes informações:
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1. especificações do material, marca, peso líquido, data de fabricação e vencimento
ou período de validade;

 

1. registro no órgão competente, devidamente atualizado;

 

1. registro no Ministério da Saúde;

 

1. número de telefone para atendimento ao consumidor (SAC)

 

f) Indicar endereço eletrônico (email) para o recebimento de expedientes/notificações
enviadas pelo TRE/AL;

g. Aceitar como válidos todos os expedientes enviados por email ao endereço
eletrônico indicado pelo fornecedor, inclusive as Notas de Empenho;

 

h) 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;

 

i) 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;

 

j)   Acatar outras determinações previstas na legislação aplicável à natureza do objeto
deste contrato;

 

k) 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 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

 

6.1.           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 a ata de registro de preços;

 

b. não entregar a documentação exigida no edital;

 

c. apresentar documentação falsa;
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d. causar o atraso na execução do objeto;

 

e. não mantiver a proposta;

 

f. falhar na execução do contrato;

 

g. fraudar a execução do contrato;

 

h. comportar-se de modo inidôneo;

 

i. declarar informações falsas; e

 

j) cometer fraude fiscal.

 

6.2.            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.

 

6.3.            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.

 

6.4 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
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estabelecido na alínea “b” acima;

 

d) 20% sobre o valor dos itens não entregues da Nota de Empenho.

 

6.4.1. 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.

 

6.4.2. As sanções previstas neste Edital poderão ser impostas cumulativamente com
as demais.

 

6.4.3. Na hipótese da entrega do serviço ser efetuada de forma parcial, o valor da(s)
multa(s) será calculado tomando por base, apenas, o valor do serviço em atraso.

 

6.4.4.        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.

 

6.4.5.    A Administração, para aplicação das sanções, analisará as circunstâncias do
caso e as justificativas apresentadas em até 48 (quarenta e oito) horas pela
CONTRATADA, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa.

 

6.4.6.   As multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos à
CONTRATADA, se houver, ou cobradas judicialmente.

 

6.5.            O valor da multa, apurado após regular procedimento administrativo, será
descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo TRE/AL ou cobrado
judicialmente.

 

6.6.            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.

 

6.7.            O licitante contratado, quando não puder cumprir os prazos estipulados
para o fornecimento do serviço, 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.

 

6.8.         Do ato que aplicar as penalidades caberá recurso na forma do art. 109 da
Lei nº 8.666/1993.
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6.9.            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.

 

6.10.         O TRE/AL promoverá o registro no SICAF de toda e qualquer penalidade
imposta ao licitante contratado.

 

6.11.         O período de atraso será contado em dias corridos.

 

6.12.         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.

 

6.12.1. 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.

 

6.13.         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.

 

6.14.         Os atos administrativos de aplicação das sanções, com exceção de
advertência, multa de mora e convencional, serão publicados resumidamente no Diário
Oficial da União.

 

7- DO PAGAMENTO.

 

7.1.            O pagamento será efetuado mediante ordem bancária de crédito em conta
corrente, em até 10 (dez) dias, a contar da data da entrega da respectiva Nota Fiscal
devidamente atestada pela Seção de Almoxarifado.

 

7.2.            Eventuais penalidades poderão ser descontadas do pagamento.

 

7.3.            Em nenhuma hipótese haverá antecipação de pagamento.

 

7.4.            O TRE/AL, por ocasião de cada pagamento, fará as retenções e
recolhimentos fiscais determinados pela legislação tributária.

 

7.5.            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.
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7.6.         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%

 

 

8- DOS CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE

 

8.1.            Será Exigido que os materiais 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

 

 

9 – DA VEDAÇÃO DE ACRÉSCIMO NOS QUANTITATIVOS REGISTRADOS.

 

9.1.       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.

 

10 - DA PUBLICAÇÃO.

 

10.1.      O extrato da presente ata será publicado no Diário Oficial da União.

 

11 – DO FORO.

 

11.1.       Fica eleito o foro da Seção Judiciária da Justiça Federal da Capital do Estado
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de Alagoas, para dirimir as questões originadas deste contrato, com exclusão de
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

 

E por estarem justos e contratados, foi lavrado o presente instrumento, em duas vias
de igual teor e forma, que, após lido e achado conforme, segue assinado pelas partes.

 

Maceió, XX de XXXX de 2020.

 

Pelo TRE/AL:

 

Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo

Presidente

 

Pela Empresa:

Em 19 de agosto de 2020.

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 19/08/2020, às 10:05, 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
0747439 e o código CRC 46147AD6.

0006379-52.2020.6.02.8000 0747439v5
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 19/08/2020 11:39:56 

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00055/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00027/2020

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
1 Material 319933 - Máscara
Unidade de Fornecimento
Caixa 100,00 UN
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
9000 Bens Comuns Menor Preço 106,0000

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

18000

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 9000

Item Anterior Ir para o Item: 1  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Máscara, tipo: filtragem bacteriana 99%,tripla camada, tipo uso: descartável, tipo fixação: elástico, aplicação: 
adulto grande, características adicionais: aprovado pelo niosh n 95, formato: em concha

Valor Máximo Aceitá
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 19/08/2020 10:09:46 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00055/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00025/2020

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
4 Material 443397 - Luva para procedimento não cirúrgico
Unidade de Fornecimento
Caixa 100,00 UN
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
4000 Bens Comuns Menor Preço 38,3100

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

8000

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 4000

Item Anterior Ir para o Item: 4  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Luva para procedimento não cirúrgico, material: látex, tamanho: médio, características adicionais: sem pó, tipo: 
ambidestra, tipo uso: descartável

Valor Máximo Aceitá
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 19/08/2020 10:09:27 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00055/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00025/2020

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
3 Material 467256 - Protetor facial
Unidade de Fornecimento
Unidade
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
1200 Bens Comuns Menor Preço 13,9600

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

2400

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 1200

Item Anterior Ir para o Item: 3  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Protetor facial, material: policarbonato, cor: transparente, características adicionais: tipo viseira, c, visor fixo, 
tipo fixação: carneria regulável

Valor Máximo Aceitá
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 Ambiente: PRODUÇÃO Item da Licitação 19/08/2020 10:09:11 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00055/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00025/2020

Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
Não Não
Item
Nº do Item Tipo de Item Item
2 Material 428630 - Gorro hospitalar
Unidade de Fornecimento
Embalagem 100,00 UN
Descrição Detalhada

 Item Sustentável

Quantidade Total do Item Tipo de Objeto do Item Critério de Julgamento Critério de Valor Valor Unitário (R$)
1100 Bens Comuns Menor Preço 23,9300

Valor Sigiloso?  Sim  Não

Tipo de Benefício Grupo

Sem Benefício  Não Agrupado

  

 Utilizar tratamento do Decreto 7174/2010
 
Intervalo Mínimo entre Lances  

 

Permitir Adesões  Sim  Não
Quantidade Máxima para Adesões

2200

Locais de Entrega

UASG Tipo Município/UF de Entrega Quantidade
70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS Gerenciadora 27855 - Maceió/AL 1100

Item Anterior Ir para o Item: 2  Ir Próximo Item

Licitação  Edital / Relação de Itens  Grupos  Itens  Nova Pesquisa de Licitações

Gorro hospitalar, material : não tecido sms 100% polipropileno, modelo: elástico nuca, cor : sem cor, gramatura : 
cerca de 60 g,m2, tamanho: único, tipo uso: descartável, caracterísitcas adicionais 1: hipoalergênica, atóxica, 
inodora, unissex

Valor Máximo Aceitá
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 Ambiente: PRODUÇÃO Visualizar Licitação 19/08/2020 10:08:21 

Licitação
Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00055/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00025/2020

Nº do Processo Tipo de Licitação Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
0006379-52.2020 Menor Preço Não Não  

* Lei 13.979/2020, art.4-G(COVID-19) ?    Sim   Não   

Validade da Ata SRP   

12  mes(es) Equalização de ICMS Internacional
 
Valor Total da Compra (R$) Quant. Informada de Itens Itens Incluídos Itens Cancelados

1.150.315,0000 4 4 0

 Obras ou Serviços de Engenharia
 
Objeto

Informações Gerais

Recurso
Tipo de Recurso Origem do Recurso Outras Origens
Nacional
Valor da Contrapartida (R$) Nº do Contrato

Responsável pela Autorização da Compra

CPF do Responsável Nome Função
087.912.284-68 OTAVIO LEAO PRAXEDES

Publicação/Divulgação do Aviso de Licitação
Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
20/08/2020

CPF do Responsável Nome Função
012.995.344-06 INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional
UG Gestão Empenho

70011 00001 2019NE000032

Disponibilidade do Edital
Data da Disponibilidade do Edital Período da Disponibilidade do Edital

A partir de 20/08/2020 Das 08:00  às 17:00  e das  às 

Endereço

Logradouro Bairro

Registro de Preços de material de consumo – Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme especificações 
descritas no edital e seus anexos.

Ordenador de Despesa - Presi

Chefe da Seção de Licitações 
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 Ambiente: PRODUÇÃO Disponibilizar Aviso de Licitação para Publicação-Divulgação 19/08/2020 10:07:37 

Licitação

Dispensa/Inexigibilidade
Pedido de Cotação
Eventos
Sub-rogação
Apoio
Sair

Este Aviso de Licitação será Publicado no D.O.U. na data de 20/08/2020 e Divulgado no ComprasNet (www.comprasnet.gov.br)
nesta mesma data.

Resumo do Aviso de Licitação

Órgão UASG Responsável
14000 - JUSTICA ELEITORAL 70011 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Modalidade de Licitação Nº da Licitação Forma de Realização Característica Modo de Disputa
Pregão 00055/2020 Eletrônico Registro de Preço (SRP) Aberto/Fechado
Nº da IRP

00025/2020

Nº do Processo Tipo de Licitação Compra Nacional Gerenciada/Autorizada ME/SGD
0006379-52.2020 Menor Preço Não Não  

Validade da Ata SRP   Quantidade de Itens  

12  mes(es) Equalização de ICMS Internacional 4  

Objeto

Primeira Data da Publicação/Divulgação Segunda Data da Publicação Terceira Data da Publicação
20/08/2020

Data da Disponibilidade do Edital Data/Hora da Abertura da Licitação

A partir de  20/08/2020  às 08:00 Em 28/08/2020  às 09:00

Empenho Referente ao Contrato com a Imprensa Nacional

Nº Unidade Gestora Unidade Gestora
70011 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Gestão Empenho

   NE   

Disponibilizar para Publicação/Divulgação

Aviso de Licitação

Registro de Preços de material de consumo – Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme especificações 
descritas no edital e seus anexos.

00001 2019 000032
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05302020082000118

118

Nº 160, quinta-feira, 20 de agosto de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n°25/2020. Contratante: TRF5ªRegião. Contratada: PREMIUS SERVIÇOS
EIRELI. CNPJ n°05.678.722/0001-13. Objeto: Contratação de empresa para serviços
continuados de manutenção predial, com regime de dedicação exclusiva de mão de
obra(pedreiros, pintores, encanadores e auxiliares de pedreiro, pintor, encanador,
eletricista e auxiliares práticos de marcenaria)e respectivos fardamentos e EPI´s.
Fundamento Legal: Pregão n°05/2020-TRF5ªR; PAV n°0002230-87.2020.4.05.7000-
TRF5ªRegião; Lei n°10.520/2002; Dec.3.555/2000; Dec.3.784/2001; Dec.10.024/2019;
L.C.123/2006; Dec.8.538/2015; Res.169/2013-CNJ, alterada pela Res.248/2018-CNJ; Portaria
n°391/2013-CNJ; IN-001/2016-CJF; Portaria n°443/2018-MPDG; IN-05/2017-SEGE/ MPDG e
Lei n°8.666/1993. Valor:R$ 681.020,76 (seiscentos e oitenta e um mil, vinte reais e setenta
e seis centavos). Recursos Orçamentários:PT-168455; ED-339037; NE n°609/2020, datadas
de 27/07/2020, na modalidade global no valor de 227.006,92. Vigência:12(doze)meses, a
partir da data de 1º/09/2020. Assinatura:17/08/2020. Assinam:Telma Roberta Vasconcelos
Motta, Diretora Geral-TRF5ªR. e Cássio André dos Santos Nascimento, representante da
Contratada.

EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato n°27/2020. Contratante: TRF5ªR. Contratada:XP ON CONSULTORIA LTDA.
CNPJ n°23.518.065/0001-29. Objeto: Prestação de serviços de webconferência webinar e
streaming de áudio/vídeo. Fundamento Legal: Adesão à Ata de Registro de Preços
n°03/2020(Pregão-11/2020-JFPR); PAV n°0005660-47.2020.4.05.7000-TRF5ªR; Leis n°s
8.666/1993, 10.520/2002 e 8.078/1990. Valor: R$ 41.350,00(quarenta e um mil, trezentos
e cinquenta reais). Recursos Orçamentários: PT-168462; ED-339040; NE-625/2020 datada
de 06/08/2020. Vigência:12 meses, a partir da data da sua assinatura. Assinatura:
14/08/2020. Assinam: Telma Roberta Vasconcelos Motta, Diretora Geral-TRF5ªR. e
Aguinaldo Alves Barbosa, representante da Contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Espécie: 3° Aditivo ao Contrato n°32/2017. Contratante: TRF5ªR. Contratada: NATIFLORA
PAISAGISMO E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 00.530.036/0001-86. Objeto: Prorrogar o prazo de
vigência do Contrato por mais 12(doze)meses. Fund.Legal: PAV n°0005945-
40.2020.4.05.7000-TRF5ªR; art.57,II da Lei n°8.666/1993. Vigência: 28/09/2020 até
27/09/2021. Valor R$ 433.489,32 (quatrocentos e trinta e três mil, quatrocentos e oitenta
e nove reais e trinta e dois centavos). Recursos Orçamentários:PT-168455;ED-339037.01
Assinatura:18/08/2020. Assinam: Telma Roberta Vasconcelos Motta, Diretora Geral-TRF5ªR.
e Nathalie Mendonça Ribeiro, representante da Contratada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

COORDENADORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 54/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 001775-57.2020. Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviço
de impressão e confecção de material gráfico para as eleições de 2020, conforme
especificações e condições assentadas no edital e seus anexos. . Total de Itens Licitados:
39. Edital: 20/08/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço: Avenida Aristeu de Andrade, 377,
Farol - Maceió/AL ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00054-2020.
Entrega das Propostas: a partir de 20/08/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br.
Abertura das Propostas: 04/09/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 19/08/2020) 70011-00001-2019NE000032

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2020 - UASG 70011

Nº Processo: 0006379-52.2020. Objeto: Registro de Preços de material de consumo -
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.. Total de Itens Licitados: 4. Edital: 20/08/2020 das 08h00 às 17h00. Endereço:
Avenida Aristeu de Andrade, 377, Farol - Maceió/AL ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70011-5-00055-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 20/08/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
28/08/2020 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

INGRID PEREIRA DE LIMA ARAUJO
Chefe da Seção de Licitações e Contratos

(SIASGnet - 19/08/2020) 70011-00001-2019NE000032

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPÁ
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 22/2020, de fornecimento de combustíveis para a 7ª ZE - Laranjal do Jarí/AP.
PARTES: União, através do TRE-AP e POSTO ELDORADO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
LTDA. Objeto: Fornecimento de combustível (Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Óleo
Diesel, Óleo Diesel S10, Óleo 2 Tempos Náutico). Valor do contrato: R$ 35.898,50 (trinta e
cinco mil e oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze)
meses a partir de 19/08/2020. Data de assinatura: 19/08/2020. Signatários: Des. Rommel
Araújo de Oliveira, Presidente do TRE/AP, e Manoel Gomes de Sousa, representante da
contratada.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

P.A. nº 0001218-34.2020.6.03.8000. Termo de Dispensa nº 21/2020. Contratante:

Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Favorecido: Posto Eldorado e Comercio e

Representação Ltda. Objeto: Fornecimento de Gasolina Comum, Gasolina Aditivada,

Óleo Diesel S10, Óleo Diesel Comum e Óleo 2 tempos, para os veículos pertencentes

e/ou à disposição da 7ª ZE - Laranjal do Jarí/AP. Fundamento Legal: art. 24, V, da Lei

nº 8.666/93. VALOR: R$ 35.898,50 (trinta e cinco mil e oitocentos e noventa e oito

reais e cinquenta centavos). Assinatura de ratificação em 19/08/2020 pelo Contratante,

Des. Rommel Araújo de Oliveira, Presidente do TRE/AP.

DIRETORIA-GERAL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2020 - UASG 70029

Nº Processo: 0001535-32.2020. Objeto: Aquisição de Combustíveis e Lubrificantes
Automotivos.. Total de Itens Licitados: 3. Edital: 20/08/2020 das 13h00 às 17h59. Endereço:
Av. Mendonca Júnior, Nr. 1502, Centro - Macapá/AP ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/70029-5-00017-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 20/08/2020 às 13h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
01/09/2020 às 10h00 no site www.comprasnet.gov.br.

DAISE DO SOCORRO SANCHES SANTOS
Pregoeira

(SIASGnet - 18/08/2020) 70029-00001-2020NE000031

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE CREDENCIAMENTO Nº 1/2020

PAD nº 8857/2020 - TRE/AM
Espécie: Credenciamento de fornecedores de refeições aos mesários e

colaboradores da Justiça Eleitoral do Estado do Amazonas que atuarão na Capital Manaus,
por ocasião das eleições gerais e municipais, além das extemporâneas (suplementares),
assim como nos casos de realização de plebiscito e referendo ou consulta popular
organizados pela Justiça Eleitoral. Recebimento de propostas, documentação e demais
procedimentos de 01 a 03/09/2020, das 08:00h às 14:00h, no protocolo do Tribunal
Regional Eleitoral do Amazonas, localizado na Avenida André Araújo, n. 200, térreo, Bairro
Aleixo, em Manaus/AM. Informações: (92) 3632-4450. Os interessados poderão retirar o
edital na internet, no endereço eletrônico: http://www.tre-am.jus.br/eleicoes/eleicoes-
2020/eleicoes-2020

Manaus, 19 de agosto de 2020.
RUY MELO DE OLIVEIRA

Diretor-Geral

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PAD nº 8857/2020. Objeto: Credenciamento de fornecedores de refeições para
alimentação de mesários e colaboradores por ocasião das eleições gerais, municipais e
suplementares, assim como no caso de plebiscitos e referendos. Fundamentação Legal: art.
25, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. Valor: R$ 802.500,00 (oitocentos e dois mil
e quinhentos reais) por turno de eleição. Data da Autorização: 12/08/2020. Data da
Ratificação: 18/08/2020, pelo Exmo. Sr. Presidente, Des. Aristóteles Lima Thury.

SECRETARIA DO TRIBUNAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

EXTRATO DE CREDENCIAMENTO

Processo: PAD 8277/2020-TRE/AM. Espécie: Termo de Credenciamento n. 10/2020.
Modalidade de Licitação: Inexigibilidade, Lei n. 8.666/93, em especial no caput do art. 25,
bem como nos termos do Plano de Assistência à Saúde do Tribunal Regional Eleitoral do
Amazonas (TRE+Saúde). Credenciante: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS.
Credenciada: SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO E DIAGNÓSTICO LTDA - SENSUMED
ONCOLÓGICA. CNPJ 10.668.636/0001-60. Do Objeto: Prestação de serviços de
quimioterapia, radioterapia, consultas e exames. Dotação Orçamentária: Programa de
Trabalho 02.301.0570.2004.0001 - Elemento de Despesa 33.90.39. Prazo de Vigência: 60
(sessenta) meses, a contar da data de publicação no D.O.U. Data da Assinatura:
18/08/2020. Assinam: Desembargador ARISTÓTELES LIMA THURY pelo Credenciante, e o
Senhor WILLIAM HIROMI FUZITA, pela Credenciada.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA BAHIA
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO 29/2020, firmado entre a União, por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral
da Bahia e a Empresa NOVAS IDEIAS ENTRETENIMENTOS EIRELI. OBJETO: aquisição de
lanches aos juízes membros que atuam nas sessões de julgamento dos processos eleitorais
no período da preparação do pleito até a diplomação dos eleitos em 2020. VALOR TOTAL:
R$ 31.599,00. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e Pregão nº 27/2020. DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.3.3.90.39.41; Ação 02.061.0033.4269.0001. Processo SEI:
0048518-35-2020.6.05.8000. VIGÊNCIA: da data da sua assinatura até 31 de dezembro de
2020. ASSINATURA: 19/08/2020. SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira pelo TRE-BA e
a Sra. Cleide Rosane Silva Alves, pela Contratada.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO SEI n.º 97002-81.2020.6.05.8000. OBJETO: Curso de Prevenção Contra Incêndio
em Edificações. FAVORECIDO: NTT TREINAMENTO AVANÇADO LTDA. FUNDAMENTO LEGAL:
Art. 25, caput, da Lei n.º 8.666/93. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Elemento 3.3.3.90.39.48.
Ação 02.122.0033.20GP.0029. VALOR: R$ 4.000,00. RATIFICAÇÃO: Bel. Raimundo de
Campos Vieira, em 17/08/2020.

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 117/2020, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa PERSONALIZAR BRASIL LTDA, para
eventual aquisição de Material de Processamento de Dados. 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° 0048629-19-2020.6.05.8000.
VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura. ASSINATURA: 19/08/2020.
SIGNATÁRIOS: Raimundo de Campos Vieira, pelo TRE-BA, e as Sras. Andressa Rejane
Rodrigues Bochenek e Mirla Karina da Silva Oliveira.

. Item Especificação Qtd. Total Estimada Preço Unitário

. 4 PEN DRIVE - Mínimo 8 GB
Marca / Modelo: Go Import
/ PEN DRIVE - Mínimo 8
GB

1500 R$ 24,99

. 5 PEN DRIVE - Mínimo 16 GB
Marca / Modelo: Go Import
/ PEN DRIVE - Mínimo 16
GB

1500 R$ 27,99

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 118/2020, assinada entre a União, por intermédio do
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia e a Empresa GR COMÉRCIO EIRELI - ME, para
eventual aquisição de Material de Processamento de Dados. 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° 0048629-19-2020.6.05.8000.
VIGÊNCIA: 12 meses, contados da data da sua assinatura. ASSINATURA: 19/08/2020.
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Pregões 2020

Licitação Em Andamento

Número 07/2020
SEI 0005304-12.2019.6.02.8000

Data: 30/03/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de servidores de rede, como medida de viabilização de continuidade da migração progressiva da
plataforma blade em produção e com mais de 05 (cinco) anos utilizados para sustentar os serviços informatizados do prédio
sede, bem assim atualização do conjunto de servidores alocados nos Fóruns Eleitorais de Maceió/AL e Arapiraca/AL, conforme
especificações descritas no edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado do item 01:  R$ 142.000,00
Valor Unitário Estimado do item 02:  R$ 73.875,00
Valor Unitário Estimado do item 03:  R$ 89.010,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 12/2020
SEI 008812-63.2019.6.02.8000

Data: 22/04/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisições de material de consumo - copo descartável, conforme o edital e seus anexos.

Valor Unitário Estimado :  R$ 4.640,00

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 19/2020

SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 05/05/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor Unitário  Estimado :  R$ 15.749,02

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 24/2020
SEI 0008762-37.2019.6.02.8000

Data: 22/05/2020 às 9:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo -fita para impressora EPSON LQ 590, conforme o edital e seus anexos.
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Valor unitário estimado:  R$ 26,58
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 30/2020
SEI 0009041-23.2019.6.02.8000

Data: 10/06/2020 às 14:00:00

Objeto: contratação dos serviços de lavagem de veículos, conforme especificações e condições previstas no edital e seus anexos.

Valor total estimado :  R$ 15.749,02
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 31/2020
SEI 0010231-21.2019.6.02.8000

Data: 12/06/2020 às 09:00:00

Objeto: contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos automotores, por demanda,
com fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos ou similares que atendam às recomendações dos
fabricantes, na frota do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, nas condições e especificações descritas no edital e seus anexos

Valor total estimado :  R$ 189.269,52
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 33/2020
SEI 0008805-71.2019.6.02.8000

Data: 16/06/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo - limpeza, nas condições e especificações descritas no edital e seus
anexos

Valor unitário estimado item 1 :  R$ 9,74
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 25,55
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 3,44
Valor unitário estimado item 2 :  R$ 20,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 36/2020
SEI 0009836-29.2019.6.02.8000

Data: 19/06/2020 às 09:00:00
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Objeto: Aquisição de material de consumo –  material de copeiragem, conforme especificações e condições assentadas no
edital e seus anexos.

Valor total estimado  lote 1:  R$ 4.381,81
Valor total estimado  lote 2:  R$ 4.471,26
Valor total estimado  lote 3:  R$ 4.446,71
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 37/2020
SEI 0000696-34.2020.6.02.8000

Data: 22/06/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material permanente – andaimes e acessórios para o Tribunal Regional Eleitoral de
Alagoas, conforme especificações e condições assentadas no edital e seus anexos.

Valor total estimado :  R$ 8.011,96
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 39/2020
SEI 0004594-55.2020.6.02.8000

Data: 02/07/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo –  expediente - para atender às Unidades da Justiça Eleitoral em Alagoas, conforme
especificações descritas neste edital e seus anexos.

Valor global  estimado  para o lote 1 :  R$ 9.341,58
Valor global  estimado  para o lote 2 :  R$ 12.038,40
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 43/2020
SEI 0000575-52.2020.6.02.8000

Data: 13/07/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo – kit para execução do jogo do eleitor, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Valor estimado: R$ 20.647,70
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 44/2020
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SEI 0001005-55.2020.6.02.8000

Data: 17/07/2020 às 09:00:00

Objeto: Contratação dos serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores pertencentes a este
Tribunal, incluindo a reposição de peças novas e originais, conforme especificações descritas no edital e seus anexos.

Valor estimado: R$ R$ 61.377,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 45/2020
SEI 0008975-43.2019.6.02.8000

Data: 31/07/2020 às 09:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo - material de limpeza, conforme especificações descritas no edital e seus
anexos.

Valor global estimado para o lote 1 : R$ 12.518,90
Valor global estimado para o lote 2 : R$ 75.372,00
Valor global estimado para o lote 3 : R$ 36.234,50
Valor global estimado para o lote 4 : R$ 51.791,20
Valor global estimado para o lote 5 : R$ 20.643,00
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 46/2020
SEI 0002435-42.2020.6.02.8000

Data: 03/08/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo - processamento de dados, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Valor total estimado (todos os itens): R$ 69.564,70
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 47/2020
SEI 0005824-35.2020.6.02.8000

Data: 06/08/2020 às 14:00:00

Objeto: Aquisição de material de consumo - peças de reposição para manutenções em aparelhos de ar condicionado, conforme
especificações e condições assentadas no ANEXO I e I-A do edital.

Valor total estimado (todos os itens): R$ 13.367,50
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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Número 48/2020
SEI 0002413-81.2020.6.02.8000

Data: 10/08/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material  de consumo – água mineral envasada em garrafões de 20 litros, conforme
especificações e condições assentadas no ANEXO I e I-A do edital.

Valor unitário estimado : R$ 5,53
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 49/2020
SEI 0005763-77.2020.6.02.8000

Data: 18/08/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços de material permanente – Frigobares e Micro-ondas, conforme especificações
descritas neste edital e seus anexos.

Valor unitário estimado : Item 1: 839,99 e Item 2: R$ 420,00.
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 50/2020
SEI 0001765-04.2020.6.02.8000

Data: 19/08/2020 às 14:00:00

Objeto: Contratação de serviços de impressão e confecção de material gráfico para as eleições de 2020,
conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.

Valor estimado : Item 1: R$ 21.149,70; Item 2: R$ 2.218,50; Item 3: R$ 1.389,96; Item 4: R$
3.699,60 e Item 5: R$ 1.424,28.
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 51/2020
SEI 0002286-46.2020.6.02.8000

Data: 20/09/2020 às 14:00:00

Objeto: Registro de Preços para confecção de faixas, conforme especificações descritas no edital e
seus anexos.

Valor máximo unitário: R$ 40,28.
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 52/2020
Numeração inutilizada.
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Tags

#Pregão #Pregão eletrônico

Gestor responsável

Número 53/2020
SEI 0006788-28.2020.6.02.8000

Data: 24/08/2020 às 14:00:00

Objeto:  aquisição de material permanente  – aparelhos eletrônicos de medição de temperatura corporal (sem contato),
infravermelho, conforme especificações e condições assentadas no ANEXO I e I-A do edital.

Valor total estimado : R$ 13.687,10
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

 

Número 54/2020
SEI 0001755-57.2020.6.02.8000

Data: 04/09/2020 às 09:00:00

Objeto: contratação de empresa para a prestação de serviço  de impressão e confecção de material gráfico para as
eleições de 2020, conforme especificações e condições assentadas neste edital e seus anexos.

Valor total estimado: Lote 01 - R$ 6.832,64; Lote 02 - R$ 21.555,00; Lote 03 -  R$ 10.407,00; Lote 04 - R$
30.589,56; Lote 05 - R$ 39.717,04 e Lote 06 - R$ 3.940,00.
Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU

Número 55/2020
SEI 0006379-52.2020.6.02.8000

Data: 28/08/2020 às 9:00:00

Objeto: Registro de Preços de material de consumo – Equipamentos de Proteção Individual (EPI), conforme o edital e
seus anexos.

Valor unitário estimado item 01: 106,00
Valor unitário estimado item 02: 23,93
Valor unitário estimado item 03: 13,96
Valor unitário estimado item 04: 38,31

Documentos:

Edital 

Publicação do Aviso de Licitação no DOU
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Coordenadoria de Material e Patrimônio +

 Mapa do site
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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 agosto de 2020.
À PREG,
Para reailização do certame.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 20/08/2020, às 15:33, 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
0748409 e o código CRC 1787E139.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS  

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2020  

PROCESSO Nº: 0006379-52.2020.6.02.8000 

 

 

 CARTA PROPOSTA  

 

 

Innovare Industria e Comércio de Peças Plásticas - EIRELI, CNPJ/MF ou CPC nº 33.656.835/0001-53, 
sediada no (a) Rua do Morro Verde, 125 – Pq Novo Horizonte – Itaquaquecetuba/SP – CEP 08596-380 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QTD MARCA VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

3 Protetor facial, com visor de 
policarbonato incolor, 
transparência superior a 90%, 
composto por visor, cinta, testeira e 
espuma, estrutura injetada em 
Polímero PP, Alças em Polímero PP 
e elástico ajustável ao redor da 
cabeça, reutilizável, proteção 
completa para olhos e rosto contra 
agentes infecciosos. EPI de dupla 
proteção. material atóxico,  
inodoro e insípido. Resistência 
Química: Graxas, óleos, produtos 
químicos, solventes, ácidos e 
soluções aquosas  
Registro na ANVISA. Produto deve 
atender às especificações previstas 
pela resolução RDC 365 de 
23/03/2020. DIMENSÕES E 
CARACTERÍSTICAS - Espessura do 
visor: mín. 0,45 mm e máx. 0,70mm 
- Área do visor: aprox. 240 x 240 
mm - Distância média entre o visor 
e o rosto: mín 35 mm e máx. 45mm 
- Espessura da cinta e testeira: 
aprox.1,00 mm - Área da cinta: 
aprox. 15 x 450 mm - Área da 
testeira: aprox. 25 x 250 mm - 
Resistência  
Garantia 12 meses. 

Peça 1200 INNOVARE R$ 5,80 R$ 6.960,00 
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Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.  
Prazo de entrega: 30 dias corridos 
Declaramos que os produtos são de primeira qualidade e obedecem às normas estabelecidas pelo 
Ministério da Saúde - MS Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA da RDC 356 de 23.03.2020 
e amparado pelo art.2º desta norma. 
 
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus 
Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de 
Referência. 

 

Declaramos que nos preços cotados estão incluídas todas as despesas que, direta ou indiretamente, 

fazem parte do presente objeto, tais como gastos da empresa com suporte técnico e administrativo, 

impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que possam incidir sobre gastos da empresa, sem 

quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflacionária e deduzidos os descontos 

eventualmente concedidos. 

 

 

 

Itaquaquecetuba, 28 de agosto de 2020
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de agosto de 2020.
Srª Chefe SEALMOX.
 
 Seguem em anexo ao presente processo eletrônico as

propostas e respectivas certidões de qualificação técnica para
análise de conformidade com todos os termos contidos no ANEXO I-
A, Edital 55/2020 TRE-AL, acrescento que a sessão foi suspensa com
reabertura agendada para o dia 31/08/2020, às 15h.

1. PROPOSTA E ATESTADO ITEM 01 0752633;
2. PROPOSTA E ATESTADO ITEM 02 0752634;
3. PROPOSTA E ATESTADO ITEM 03 0752636.

 
Cordialmente.
 
PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 28/08/2020, às 16:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0752636 e o código CRC 1D272881.

0006379-52.2020.6.02.8000 0752636v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2020.
 
 
Senhor pregoeiro,
 
Da análise das propostas apresentadas para os

itens 01 (0752633), 02 (0752634) e 03 (0752635) temos que: 
 
ITEM 01 - Máscara cirúrgica tripla descartável com

elástico, CX com 100 unidades - marca NURMED -  empresa
NURMED INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS LTDA.

Solicitamos que seja diligenciado ao licitante para
que apresente a ficha técnica da MÁSCARA COM ELÁSTICO,
pois a Ficha Técnica apresentada é da MÁSCARA COM
TIRAS.

 
-------------------------------------------------------------------------
 
ITEM 02 - Gorro descartável - marca BIOTECH.
A proposta ATENDE ao solicitado no Edital.
 
--------------------------------------------------------------------------
 
ITEM 03 - Protetor facial face shield - marca

INNOVARE. 
Solicitamos que seja diligenciado ao licitante que
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apresente foto, folder ou catálogo com a ficha técnica e
imagem do produto ofertado.

 
Respeitosamente.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 31/08/2020, às 14:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO
ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 31/08/2020, às 15:14, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES
PEREIRA, Técnico Judiciário, em 31/08/2020, às 15:16, 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
0753042 e o código CRC 6F67C934.

0006379-52.2020.6.02.8000 0753042v1
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- Protetor facial articulado através de sistema de catraca, permitindo o ajuste da po-
sição da viseira, possibilitando que a mesma fique na horizontal, vertical ou qualquer 
ângulo que o usúario deseje.

- Coroa e carneira  confeccionadas em polipropileno virgem, atóxico e inodoro.

- Fixação na cabeça com elástico de 20mm, gerando bom conforto ao usúario.

POSIÇÃO VERTICAL - 90

POSIÇÃO INCLINADA 

POSIÇÃO HORIZONTAL - 0

PROTETOR FACIAL
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ELÁSTICO

CARNEIRA

COROA

PINO PARA FIXAR
COROA NA CARNEIRA
ATRAVÉS DO SISTEMA

DE CATRACA

SISTEMA DE CATRACA

PINO PARA FIXAR COROA NA CARNEIRA 
ATRAVÉS DO SISTEMA DE CATRACA
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DESCRIÇÃO TÉCNICA

A) RELAÇÃO DE COMPONENTES :

1- CARNEIRA ( ALÇA FIXA )
2 - COROA ( ALÇA MOVÉL - ARTICULADA POR CATRACA )
3 - VISEIRA
4 - ELÁSTICO 

B) DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES :

1- CARNEIRA ( ALÇA FIXA ) : CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO
VIRGEM, ATÓXICO, INODORO, NÃO CAUSA NENHUMA IRRITAÇÃO
PARA OLHOS E PELE, POSSUI AS SEGUINTES DIMENSÕES :
ESPESSURA : 2,1mm, LARGURA : 25mm ( ENCOSTO CONFORTÁVEL ),
COMPRIMENTO : 440mm

2- COROA ( ALÇA MOVÉL) : CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO
VIRGEM, ATÓXICO, INODORO, NÃO CAUSA NENHUMA IRRITAÇÃO
PARA OLHOS E PELE. A COROA É FIXADA  NA CARNEIRA ATRAVÉS
DE DOIS PINOS PELO SISTEMA DE CLIQUE, E SUA ARTICULAÇÃO
OCORRE ATRAVÉS DA CATRACA. POSSUI TRÊS PINOS PARA 
FIXAÇÃO DA VISEIRA E SEGUINTES DIMENSÕES : ESPESSURA: 2,1mm,
LARGURA: 15,3mm, COMPRIMENTO : 400mm 

3- VISEIRA: CONFECCIONADA EM PETG / POLICARBONATO/ ACETATO , COM
98% DE TRANSPARÊNCIA, CANTOS ARREDONDADOS E SEGUINTES DIMENSÕES :
ESPESSURA : 0,5mm, LARGURA : 245mm, COMPRIMENTO: 275mm.

4- ELÁSTICO: CONFECCIONADO EM LÁTEX , POSSUI FUROS PARA QUE O USUÁRIO
POSSA ADAPTAR DE ACORDO COM O SEU CONFORTO. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2020.
Srª Chefe Almoxarifado.
 
Considerando o despacho, evento sei nº 0753042,

registro o cumprimento de diligências relativa ao item 03,
documento anexo evento sei nº 0753401, razão pela qual
solicitamos o necessário pronunciamento de conformidade.

 
Cordialmente.
 
Pregoeiro Oficial TRE/AL
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 31/08/2020, às 17:17, 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
0753405 e o código CRC 205B7F98.

0006379-52.2020.6.02.8000 0753405v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 31 de agosto de 2020.
 
Senhor Pregoeiro,
 
Da análise da proposta apresentada pela empresa

INNOVARE, nos eventos 0752635 e 0753401,  para o item 03,
esta comissão entende que o produto ofertado NÃO ATENDE
às especificações do Edital.

Motivo: a viseira é confeccionada em PETG. 
Solicitamos no Edital viseira confeccionada em

policarbonato. 
 
Respeitosamente.
 
 
 

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO
ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 31/08/2020, às 18:06, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 31/08/2020, às 18:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES
PEREIRA, Técnico Judiciário, em 02/09/2020, às 11:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0753441 e o código CRC B474F2DE.
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Sistema informa:

(01/09/2020 15:35:33)
Senhor fornecedor INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS EIRELI,
CNPJ/CPF: 33.656.835/0001-53, solicito o envio do anexo referente ao ítem 3.

Pregoeiro fala:

(01/09/2020 15:35:21)
Para INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS EIRELI - Sr.(a) Licitante,
convocaremos  anexo,  envie  outros  documentos,  inclusive  o  laudo  IPT,  que  possam
comprovar que o produto ofertado atende a característica técnica em exigida no edital e
apontada pela Unidade Técnica.

Pregoeiro fala:
(01/09/2020 15:25:47)

Para INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS EIRELI - Sr.(a) Licitante,
entraremos em contato com a Unidade Técnica e passaremos o posicionamento de V.Sª,
aguarde. Obrigado.

Fornecedor fala:

(01/09/2020 15:22:49)
Estamos aguardando. Obrigado por enquanto.

Pregoeiro fala:

(01/09/2020 15:20:46)
Para INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS EIRELI - Sr.(a) Licitante,
aguarde.

Fornecedor fala:

(01/09/2020 15:15:41)
O nosso catálogo, enviado, em anexo, é claro quanto aos materiais usados na
viseira. Usamos PetG ou Acetato ou Policarbonato, de acordo com a solicitação
do cliente.  Pedimos,portanto,  a reconsideração da decisão.  Este produto tem
laudo de aprovação pelo IPT, caso queiram, podemos enviar.

Fornecedor fala:

(01/09/2020 15:09:18)
Boa tarde sr. Pregoeiro, conforme consta em nosso catálogo, nossa viseira é de PET G ou
Policarbonato. E para o TRE, mandaremos em policarbonato.

Pregoeiro fala:

(01/09/2020 15:05:32)
Para INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS EIRELI - Sr.(a) Licitante,
pelo exposto manteremos a recusa da proposta, contudo deixo consignado na PRESENTE
SESSÃO  A  RETIFICAÇÃO  DA  RECUSA"Motivo:  a  viseira  é  confeccionada  em  PETG.
Solicitamos no Edital viseira confeccionada em policarbonato.”

Pregoeiro fala:

(01/09/2020 15:04:18)
Para  INNOVARE  INDUSTRIA  E  COMERCIO  DE  PECAS  PLASTICAS  EIRELI  -  “Senhor
Pregoeiro,Da  análise  da  proposta  apresentada  pela  empresa  INNOVARE,  nos
eventos 0752635 e 0753401,  para  o  item 03,  esta  comissão  entende  que  o produto
ofertado NÃO ATENDE às especificações do Edital. Motivo: a viseira é confeccionada em
PETG. Solicitamos no Edital viseira confeccionada em policarbonato.”

Pregoeiro fala:

(01/09/2020 15:02:46)
Para INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS EIRELI - Sr.(a) Licitante,
passaremos a transcrever o pronunciamento da Unidade Técnica quanto ao documento
complementar encaminhado por V.Sª em diligência solicitada na sessão anterior.

Pregoeiro fala:

(01/09/2020 15:01:36)
Srs.(as) Licitantes, boa tarde.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2020.
Srª Chefe Almoxarifado.

 
Anexo aos presentes autos  a proposta da EMPRESA

SUPREME 5ª colocada no item 01 para avaliação de conformidade
técnica, evento sei nº 0754313.

Acrescento, o licitante com proposta recusada por V.Sª
evento sei nº 0753441, na sessão PE 55/2020 registrou a
necessidade de reavaliar a referida recusa em chat de conversação,
evento sei nº 0754306 (griffo nosso- extraído COMPRASNET),
ratificou que fornece o equipamento com a características técnicas
exigidas no presente certame, conforme proposta avaliada
inicialmente, razão pela qual oportunizamos a apresentação de
documento complementar, o mesmo juntou laudo técnico IPT para
nova avaliação de conformidade, evento sei nº 0754309.

 
Cordialmente

 

PREGOEIRO OFICIAL TRE/AL

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 01/09/2020, às 18:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0754316 e o código CRC FA3B2556.

0006379-52.2020.6.02.8000 0754316v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 01 de setembro de 2020.
 
 
Senhor Pregoeiro,
 
 
Da análise da proposta apresentada para o item 01

(0754313),  temos que: 
 
ITEM 01 - Máscara cirúrgica tripla descartável com

elástico, CX com 100 unidades - marca  CAPERPACK , MODELO
MD3, FABRICANTE CAPERPASS -  empresa SUPREME ARTIGOS DE
PLÁSTICOS LTDA. 

A empresa SUPREME ARTIGOS DE PLÁSTICOS
LTDA não apresentou ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA,
conforme solicitado no Edital.

O produto apresentado ATENDE às especificações do
Edital, no entanto a proposta só será aceita se apresentado o
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA solicitado, nos termos do
Edital.

 
--------------------------------------------------------------------------------------------

-
 
Da análise do proposto para o ITEM 03, temos que:
 
Da segunda análise da proposta apresentada pela

empresa INNOVARE para o item 03, nos
eventos 0752635 e 0753401, e ainda dos documentos
SEI! 0754306 e 0754309, onde a empresa se compromete a nos

Despacho SEALMOX 0754416         SEI 0006379-52.2020.6.02.8000 / pg. 362



entregar o produto com viseira confeccionada em policarbonato, esta
comissão entende que o produto ofertado ATENDE às especificações
do Edital.

 
Respeitosamente.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LUCIANA WANDER DE OLIVEIRA MELO,
Chefe de Seção, em 01/09/2020, às 23:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARIA VIVIANE DE CARVALHO TENÓRIO
ANDRADE LIMA, Analista Judiciário, em 02/09/2020, às 02:14, conforme art. 1º, III,
"b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MÁRCIA MARIA TROCOLI TORRES
PEREIRA, Técnico Judiciário, em 02/09/2020, às 11:48, 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
0754416 e o código CRC 4F60B03C.
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Goq9IrH5,75=sGHq9tr5sq,GQd[]cecab̂Qd̂a[\facd[QVuvPLwLQOPxUNWVQMLQvyOVxUTWQyxMOYQ_c]cQzfàQd[Qdf̀_[̀b[Qa[
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Certidão Negativa de Débitos Estaduais N. 341261/2020

Inscrição Estadual: 27.100.218-2 

Razão Social: FLEX HOSPITALAR LTDA 

CNPJ: 03.606.635/0001-25 

Natureza Jurídica: SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA 

Atividade Econômica:
COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, 
CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS 

Endereço: RUA GARARU 1326 

SUISSA - ARACAJU CEP: 49052430 

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, 
ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas. 

Certidão emitida via Internet nos termos da portaria Nº 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da 
data da emissão.

Certidão emitida em 10/08/2020 20:30:36, válida até 09/09/2020 e deve ser conferida na Internet no 
endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Aracaju, 10 de Agosto de 2020

Autenticação:2020081064NVQ3

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe 
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco 

Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000 

Page 1 of 1: SEFAZ : Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe

10/08/2020https://security.sefaz.se.gov.br/portal/print.jsp?AppName=SIC&TransId=T24070&Op...
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�̀a�{a�{n̂ǹ{�aZ4tu4mn4��b]̀b4mn4t�t�s

4

�67�9:

Proposta ITEM 03 DECLARAÇÕES COMPRASNET (0755155)         SEI 0006379-52.2020.6.02.8000 / pg. 417



���������� �����	
��������	

�����������	���������	����������������	����������	������	��� 	����!���"	 #$%&'�&(���"	 #)*+�$)** )�)

,,

,

-

-

./0123245678/79567:;<1<=245678/7>32?21@67./A32829;/76B7C634286

-

D3/A567/1/;3E9<067FFGHIHI7:JKL7MIINN

OPPQRJST7OP.:K>SOJ7T7UQVTSUOQ7.T7DTUJK7DWJK>OUJK7TOSTWOX-YZ[\]Ŷ_-Z̀-abcd-Ze-ffghFhgifFGIIINjFfX
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faz[]\cdcYSdf̀ZgbfdcS[gS]̂Ẑ�fdcSd̂S�gc{�ĝ]S[gb][S_c]bfZf_cab̂S_[b̂aZfc{S[gSd̂Szcb[Sd[Sx]̂|}[SW{̂b]~afZ[S�������SXNR�
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6063 - TRE-AL/PRE/PREG

 
 

À UNIDADE TRE/AL- ACAGE
 
Conforme legislação de regência desta Corte Eleitoral, encaminho os
presentes autos eletrônicos devidamente instruídos.
Atenciosamente.
Pregoeiro/TRE-AL
 
LISTA DE VERIFICAÇÃO
 
I - FASE INTERNA - JUNTADA PORTARIA SIM NÃO EVENTOS/OBS

1- Consta a designação do Pregoeiro, com a
juntada da Portaria de sua nomeação? X  0752631

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 COSTA NO EDITAL A REFERIDA EXIGÊNCIA

III - Proposta    

7-Foi conferida Exclusividade de Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte na participação do
certame,quando o valor estimado for de até R$
80.000,00?

X   

8 -Foi conferida a preferência, nas aquisições de
bens e serviços de informática e automação, nos
termos do art. 3º da Lei nº8.248/91, quando
aplicável?

-- --- OBJETO PREGÃO NÃO CONTEMPLA

CONFORMIDADE TÉCNICA DE PROPOSTAS PELA UNIDADE
REQUISITANTE:
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9-A proposta está em conformidade com os
requisitos estabelecidos no edital? X  ITENS 01;03- 0754416 OBS: ITEM 01 CONDIÇÃO

APRESENTAÇÃO DE ATESTADO QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA 0754575;

ITEM 02 - 0753042

10 – Tendo havido a exigência da apresentação de
documentação complementar à proposta
(manuais,certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada?

X  
 

 

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, SEGUINDO DETERMINAÇÃO
DO EDITAL E LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

V- Habilitação    

15- A empresa apresentou prova de cadastro no
SICAF com os seus dados relativos à regularidade
fiscal válidos?

X  

CONSULTA PELO PREGOEIRO (SICAF/CRC/NÍVEL
CREDENCIAMENTO):

ITEM 01: 0755113

ITEM 02:0755144, OBS. CERTIDÃO CX VENC.
23/09/2020 0755360

ITEM 03: 0755165

 

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 FOI NECESSÁRIO-PESQUISA SÍTIOS OFICIAIS PELO
PREGOEIRO

16 – Constam nos autos Certidão negativa de
Débitos Trabalhistas? X  

CERTIDÕES ( TRABALHISTA; CONJUNTA-TCU,CNJ, PORTAL
TRANSPARÊNCIA; FALÊNCIA CONCORDATA):

ITEM 01:0755108

ITEM 02:0755137

ITEM 03:0755159

 

17 – Consta consulta ao Cadin? X  

ITEM 01:0755120

ITEM 02:0755151
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ITEM 03:0755168

18 – Consta nos atuos os seguintes documentos
/consulta quando for o caso?    

18.1 – Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X  

DECLARAÇÕES REGISTRADAS NO  COMPRASNET PELOS
LICITANTES:

ITEM 01:0755103

ITEM 02:0755133

ITEM 03:0755155

18.2 – Declaração que a empresa não emprega
menor; X  CONFORME ITEM 18.1 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.3- Declaração de elaboração de independente de
proposta; X  CONFORME ITEM 18.1 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

18.4- Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou empresa de pequeno porte; X  CONFORME ITEM 18.1 DO PRESENTE PAPEL DE TRABALHO

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 COMPROVANTE V. ITEM 16 DO PRESENTE PAPEL DE
TRABALHO

18.6- Certidão negativa de inidôneos do TCU (art.
46 da Lei nº 8.443/1992) X  COMPROVANTE V. ITEM 16 DO PRESENTE PAPEL DE

TRABALHO

18.7-Há alguma outra exigência do edital (no
tocante à habilitação) não contemplada por este
Papel de Trabalho? (especificar no campo
observações)

X  

COMPROVANTES DE ATOS CONSTITUTIVOS DAS EMPRESAS:

ITEM 01:0755122

ITEM 02:0755147

ITEM 03:0755167

19 -Os documentos e anexos exigidos foram
apresentados nos prazos estabelecidos no edital X  CONFORME EDITAL

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  

OBS. ARQUIVO ULTRAPASSA 20MB:

ATA PARTE 01:0755329

ATA PARTE 02:0755331

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
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24- No caso de interposição de recurso por
qualquer dos licitantes, os demais foram intimados,
na sessão pública, da possibilidade de apresentar
contra-razões no prazo de 03(três) dias, contados
do término do prazo do recorrente?

  NÃO OCORREU RECURSO

25- O pregoeiro reconsiderou a decisão
impugnada?   NÃO OCORREU RECURSO

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  0755336

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  

Propostas:

ITEM 01:0754313

ITEM 02:0752634

ITEM 03:0752635

Resultado Fornecedor - 0755334

 

 
 

Documento assinado eletronicamente por WEBER BEZERRA CAVALCANTI,
Pregoeiro, em 03/09/2020, às 09:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0755338 e o código CRC BF36629E.

0006379-52.2020.6.02.8000 0755338v7
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-900 - Maceió - AL - http://www.tre-al.jus.br

 

 

PROCESSO : 0006379-52.2020.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA
ASSUNTO : Pregão Eletrônico nº 55/2020. Análise. Fase externa.

 

Parecer nº 1598 / 2020 - TRE-AL/PRE/ACAGE

 

Análise de Regularidade em Procedimento Licitatório
 

Pregão Eletrônico nº 55/2020 
 
Objeto: Registro de Preços de material de

consumo – Equipamentos de Proteção Individual (EPI),
conforme especificações descritas no edital deste Pregão
Eletrônico nº 55/2020 e seus anexos.

 
Licitantes vencedores: (Resultado - 0755334)
 
Item 1. SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO

LTD,  23.036.879/0001-27, com valor unitário de R$ 38,59
(trinta e oito reais e cinquenta e nove centavos) e total de R$
347.310,00 (trezentos e quarenta e sete mil trezentos e
dez reais) - 9.000 unidades.

Objeto: Máscara cirúrgica descartável.
 
Item 2. FLEX HOSPITALAR

LTDA,  03.606.635/0001-25, com valor unitário de R$ 11,10
(onze reais e dez centavos) e total de R$ 12.210,00 (doze
mil duzentos e dez reais) - 1.100 unidades.

Objeto: Gorro descartável.
 
Item 3. INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO

DE PECAS PLASTICAS EIRELI,  33.656.835/0001-53, com
valor unitário de R$ 5,80 (cinco reais e oitenta centavos) e
total de R$ 6.960,00 (seis mil novecentos e sessenta reais) -
1.200 unidades.

Objeto: Protetor facial.
 
Ao exposto, conforme papel de trabalho abaixo,

opinamos pela legalidade do presente procedimento
licitatório, realizado sob a modalidade Pregão Eletrônico,
regido pela Lei nº 10.520/2002, pelos Decretos nº 7.982/2013
e nº 10.024/2019, e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666, de
21/06/93.

 
Recomendamos o envio dos autos à Diretoria Geral

para continuidade do feito.
 

Lisiana Teixeira Cintra
Assistente VI

 
De acordo.
À Diretoria-Geral.
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Raquel Helena Paixão Tavares
Assessora de Contas e Apoio à Gestão

 
 

 

 

PROCESSO LICITATÓRIO – PREGÃO ELETRÔNICO nº55/2020
 

Registro de preços: SIM (X) NÃO (  )
 
Objeto: Registro de Preços de material de consumo – Equipamentos de
Proteção Individual (EPI), conforme especificações descritas no edital deste
Pregão Eletrônico nº 55/2020 e seus anexos.
Data da Licitação: 28/08/2020
 
I - Fase interna Sim Não Evento/obs.
1 - Existe pedido formal da parte
interessada, devidamente justificado? X  Memorando nº 621 / 2020 (0731446)

Termo de Referência - 0744902
2 - A justificativa apresentada é
pertinente (detecção da necessidade e
especificação do objeto, observando a
eficiência, eficácia, efetividade das ações
do órgão)?

X  Memorando nº 621 / 2020 (0731446)
Termo de Referência - 0744902

3 - O objeto solicitado é considerado bem
ou serviço comum? X   

4 - Existe termo de referência com
indicação do objeto de forma precisa,
suficiente e clara, observando a vedação
de especificações que, por excessivas,
irrelevantes ou desnecessárias, limitem
ou frustrem a competição ou sua
realização?

X  Edital do Pregão Eletrônico nº 55/2020
(páginas 26/30 - 0747438) 

5 - Constam dos autos pesquisa de
mercado para obter-se noção dos preços
praticados, com a juntada da respectiva
planilha e informação do Setor de
Compras, conforme o caso?

X  Despacho SEIC - 0739216

6 - Houve a devida reserva de crédito
orçamentário (não se aplica no caso de
registro de preços)?

  Não se aplica - SRP

7 - O termo de referência foi aprovado
pela autoridade competente (SAD)? X  Despacho GSAD (0745439)

8 - O edital e a minuta do contrato foram
devidamente analisados pela Assessoria
jurídica?

X  
Parecer nº 1438 / 2020 - TRE-
AL/PRE/DG/AJ-DG (0743259)
Parecer nº 1470 / 2020 - TRE-
AL/PRE/DG/AJ-DG (0745749)

9 - Houve a divulgação da intenção de
registro de preços (IRP)? X  

Intenção de Registro de Preços
dispensada - 0742618
Art. 4°, §1° do Decreto 7.892/2013 -
urgência da aquisição
 dos itens atualmente essenciais, em
razão da pandemia de Covid-19.

10 - Consta autorização da abertura do
processo licitatório pelo Ordenador de
Despesas?

X  
 
Decisão nº 2051 / 2020 - TRE-
AL/PRE/GPRES - 0746589
 

11 - Consta a designação do Pregoeiro,
com a juntada da cópia da Portaria de
sua nomeação?

X  Portaria Presidência nº 81/2020 -
 0752631

II - Fase externa Sim Não Evento/obs.
12 - O aviso do edital foi publicado com a
definição precisa, suficiente e clara do
objeto, a indicação dos locais, dias e
horários em que poderia ser lida ou
obtida a íntegra do edital, bem como o
endereço onde ocorreria a sessão
pública, a data e hora de sua realização?

X  
D.O.U. - 0748404 - 20/08/2020
Comprasnet – 0747517 - 18/08/2020
Página eletrônica do TRE/AL - 0748407 -
20/08/2020

13 - Foi respeitado o prazo mínimo fixado
legalmente para recebimento das
propostas - 08 (oito) dias úteis, a partir
da publicação do aviso?

X  

Publicação  - 20/08/2020
Ata Pregão - 0755329 e 0755331 -
28/08/2020
 
Art. 4º-G.  Nos casos de licitação na
modalidade pregão, eletrônico ou
presencial, cujo objeto seja a aquisição
ou contratação de bens, serviços e
insumos necessários ao enfrentamento
da emergência de saúde pública de
importância internacional de que trata
esta Lei, os prazos dos procedimentos
licitatórios serão reduzidos pela
metade.   (Lei nº 13.979/2020)

Lances Sim Não Evento/obs.
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14 - A abertura da sessão ocorreu no
horário previsto no edital? X  Ata Pregão - 0755329 e 0755331 -

28/08/2020 - 9 horas
15 - Encerrada a etapa de lances, foi
encaminhada, pelo sistema eletrônico, a
contraproposta ao licitante que tenha
apresentado lance mais vantajoso, para
obtenção de melhor proposta, observado
o critério de julgamento?

X  Ata Pregão - 0755329 e 0755331

16 - Foram negociadas condições
diferentes daquelas previstas no edital?  X  

17 - Havendo planilha de custos, esta foi
analisada?   Não se aplica

Proposta    
18- 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? Em caso negativo, foi juntada
esclarecimento/justificativa?

X  Edital (0668951)

19 - Foi conferida a preferência, nas
aquisições de bens e serviços de
informática e automação, nos termos do
art. 3º da Lei nº 8.248/91?

X  Edital (0668951)

20 - A proposta e demais documentos
relacionados estão em conformidade
com os requisitos fixados no edital?

X  

Proposta ITEM 01 - 0754313 - SUPREME
- Máscara descartável
Proposta ITEM 02 - 0752634 - FLEX
HOSPITALAR - Gorro descartável
Proposta ITEM 03 - 0752635 -
INNOVARE - Protetor facial

21 - Tendo havido a exigência da
apresentação de documentação
complementar à proposta (manuais,
certificados, declarações etc.), a referida
documentação foi apresentada, inclusive
via fax, no prazo definido no edital?

X  

0754416:

Item 01- Máscara cirúrgica tripla
descartável com elástico, CX com 100
unidades - marca  CAPERPACK , MODELO
MD3, FABRICANTE CAPERPASS -  empresa
SUPREME ARTIGOS DE PLÁSTICOS LTDA. 

A empresa SUPREME ARTIGOS DE
PLÁSTICOS LTDA não apresentou
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA,
conforme solicitado no Edital.

O produto apresentado ATENDE às
especificações do Edital, no entanto a
proposta só será aceita se apresentado o
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
solicitado, nos termos do Edital.

Item 03, nos eventos 0752635 e 0753401,
e ainda dos documentos
SEI! 0754306 e 0754309, onde a empresa
se compromete a nos entregar o produto
com viseira confeccionada em
policarbonato, esta comissão entende que
o produto ofertado ATENDE às
especificações do Edital.

0753042:

Item 02 - Gorro descartável - marca
BIOTECH.

A proposta ATENDE ao solicitado no Edital.

22 - Após a verificação de conformidade
acima, a classificação das propostas
apresentou-se adequada?

X  Ata Pregão - 0755329 e 0755331

23 - A oferta vencedora demonstra-se
compatível com os preços praticados no
mercado, considerando, sobretudo, os
subsídios constantes do respectivo
processo administrativo?

X   

Habilitação Sim Não Evento/obs.
24 - A empresa apresentou prova de
cadastro no SICAF com os seus dados
relativos à regularidade fiscal válidos?

X   

FGTS X  SICAF
Item 01 - 0755113
Item 02 - 0755144 - FGTS - 0755360
Item 03 - 0755165
 

INSS X  
Receita Federal X  
Tributos Estaduais e/ou Municipais
(quando o edital exigir) X  

25 - Estando algum documento relativo à
regularidade fiscal desatualizado, foi
assegurado à empresa o direito de
apresentar a documentação atualizada e
regularizada? (Verificar se o Pregoeiro
trouxe aos autos documento hábil capaz

  Não se aplica
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de comprovar a regularidade fiscal da
empresa vencedora)

26 - Constam nos autos Certidão
Negativa de Débitos Trabalhistas? X       

Item 01 - 0755108
Item 02 - 0755137
Item 03 - 0755159, todas com validade
28/02/2021

27 - Consta consulta ao CADIN?  X  
Item 01 - 0755120
Item 02 - 0755151
Item 03 - 0755168 

28 - Consta nos autos os seguintes
documentos/consulta, quando for o caso:   

Item 01 - 0755103
Item 02 - 0755133
Item 03 - 0755155

Declaração de inexistência de fatos
supervenientes e impeditivo; X   

Declaração que a empresa não emprega
menor; X   

Declaração de elaboração independente
de proposta;    X   

Declaração de que se enquadra como
Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte.

  Não se aplica à FLEX HOSPITALAR -
Item 2

Declaração que concorda com os termos
do Edital X   

Declaração de não Utilização de
Trabalho Degradante ou Forçado    

Existência de registros impeditivos da
contratação no Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas da
Controladoria Geral da União, disponível
no Portal da Transparência.
(http://www.portaltransparencia.gov.br);

X      

 
Item 01 - 0755108
Item 02 - 0755137
Item 03 - 0755159, todas com validade
28/02/2021

29 - Há alguma outra exigência do edital
(no tocante à habilitação ou condição de
participação) não contemplada por este
Papel de Trabalho, pendente de
cumprimento?

  X

ATOS CONSTITUTIVOS DAS EMPRESAS:

0755122 - SUPREME ARTIGOS DE
PLASTICOS LTDA - ME; 0755147 - FLEX
HOSPITALAR LTDA; 0755167 - INOVVARE
COMERCIO DE PEÇAS PLASTICAS EIRELI

30 - Os documentos e anexos exigidos,
se remetidos via fax, foram
apresentados em original ou por cópia
autenticada, nos prazos estabelecidos
no edital?

   --    ---  

Procedimentos finais Sim Não Evento/obs.
A ata está assinada pelo pregoeiro e
equipe de apoio e 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  Ata Pregão - 0755329 e 0755331

Declarado o vencedor, os licitantes
manifestaram imediata e motivadamente
intenção de recorrer, em campo próprio
do sistema?

  X     Não houve recursi

Não havendo interposição de recursos,
houve a adjudicação, pelo pregoeiro, do
objeto licitado ao licitante vencedor?

    Termo de Adjudicação - 0755336

 Havendo interposição de recurso, houve
a adjudicação e homologação do objeto
licitado ao licitante vencedor pelo
Desembargador Presidente?

X  Não se aplica

Consta nos autos demais relatórios
extraídos do comprasnet (propostas e
resultado por fornecedor) e relatório do
pregoeiro?

 X  Resultado por fornecedor - 0755334
Informação Pregoeiro 6063 - 0753382

ista de verificação elaborada pelo
Pregoeiro X  Informação Pregoeiro 6063 - 0753382

EXAMINADORA: Lisiana Teixeira Cintra Data: 04/09/2020
 

Documento assinado eletronicamente por LISIANA TEIXEIRA CINTRA, Técnico
Judiciário, em 04/09/2020, às 09:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por RAQUEL HELENA PAIXÃO TAVARES,
Assessor-Chefe, em 04/09/2020, às 09:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0755634 e o código CRC 7D9CAC4D.
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CONCLUSÃO

Maceió, 09 de setembro de 2020.
Senhor Presidente,
Trata-se de procedimento objetivando ao registro de

preços de material de consumo – Equipamentos de Proteção
Individual (EPI), conforme especificações descritas no edital deste
Pregão Eletrônico nº 55/2020 e seus anexos.

Constatada a regularidade de todos os atos
procedimentais realizados no presente certame licitatório, e,
considerando o pronunciamento da Assessoria de Contas e Apoio à
Gestão, por meio do Parecer 1598 (0755634), submeto o presente
procedimento à superior consideração de Vossa Excelência, para os
fins de homologação do referido pregão eletrônico, nos
termos dispostos no art. 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002 e do
Decreto nº 10.024/2019.

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
09/09/2020, às 15:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0758894 e o código CRC 311C04C8.
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PROCESSO : 0006379-52.2020.6.02.8000
INTERESSADO : ASSESSORIA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA

ASSUNTO : Homologação. Pregão eletrônico nº 55/2020. Registro de preços.Aquisição de material de consumo - Equipamento de Proteção
Individual.EPI..

 

Decisão nº 2190 / 2020 - TRE-AL/PRE/GPRES

Concluído o procedimento licitatório em epígrafe e tendo
em vista a manifestação da Assessoria de Contas e Apoio à Gestão -
ACAGE, por meio do Parecer nº 1598 (0755634),  atestando a
legalidade de todo o certame, bem como a conclusão do
Senhor Diretor Geral (0758894), HOMOLOGO, para que surta seus
jurídicos e legais efeitos, o resultado do Pregão Eletrônico nº
55/2020, que tem por objeto o Registro de Preços para  aquisição de
material de consumo - Equipamentos de proteção individual- EPIs -
, conforme especificações descritas no Edital e seus anexos
(0747438).

Desse modo, com arrimo no art. 4º, inciso XXII da Lei n.º
10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019, CONVOCO, para a devida
assinatura da Ata de Registro de Preços, as empresas abaixo
relacionadas, em conformidade com as Atas de Realização do Pregão
Eletrônico (0755329,0755331), e  Termo de Adjudicação (0755336):

 
Licitantes vencedores: (Resultado - 0755334)

 
Item 1. SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO

LTD,  23.036.879/0001-27, com valor unitário de R$ 38,59 (trinta e
oito reais e cinquenta e nove centavos) e total de R$ 347.310,00
(trezentos e quarenta e sete mil trezentos e dez reais) - 9.000
unidades.

Objeto: Máscara cirúrgica descartável.
 
Item 2. FLEX HOSPITALAR LTDA ,  03.606.635/0001-

25, com valor unitário de R$ 11,10 (onze reais e dez centavos) e total
de R$ 12.210,00 (doze mil duzentos e dez reais) - 1.100
unidades.

Objeto: Gorro descartável.
 
Item 3. INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE

PECAS PLASTICAS EIRELI,  33.656.835/0001-53, com valor
unitário de R$ 5,80 (cinco reais e oitenta centavos) e total de R$
6.960,00 (seis mil novecentos e sessenta reais) - 1.200 unidades.

Objeto: Protetor facial.
 
À Secretaria de Administração, para as providências

tendentes ao cumprimento da presente Decisão.
 
 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 09/09/2020, às 18:45, 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
0759336 e o código CRC 3F31A59A.
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DESPACHO

Maceió, 09 de setembro de 2020.
Sigam os autos à SLC, para publicar o resultado do

certame e demais providências cabíveis.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 09/09/2020, às 21:11, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0759520 e o código CRC 7CC5B235.

0006379-52.2020.6.02.8000 0759520v1
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DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2020.
À SAD, solicitando informações sobre o cadastro de

reserva.
Registro que manterei o processo aberto na SLC

para providências relativa à publicação do aviso de
homologação no DOU e transparência.

Aguardaremos os dados do cadastro de reserva
para lavratura das atas.

Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 10/09/2020, às 08:34, 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
0759619 e o código CRC EA73625E.
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PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Superior Eleitoral

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Nº 00055/2020 (SRP)

Às 08:19 horas do dia 10 de setembro de 2020, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. JOSE RICARDO ARAUJO E SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 0006379-52.2020,
Pregão nº 00055/2020.

Resultado da Homologação

Item: 1
Descrição: MÁSCARA
Descrição Complementar: MÁSCARA, TIPO FILTRAGEM BACTERIANA 99%,TRIPLA CAMADA, TIPO USO DESCARTÁVEL,
TIPO FIXAÇÃO ELÁSTICO, APLICAÇÃO ADULTO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS APROVADO PELO NIOSH N 95,
FORMATO EM CONCHA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 9.000 Unidade de fornecimento: Caixa 100,00 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 106,0000 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA , pelo melhor lance de R$ 38,5900 e a quantidade de
9.000 Caixa 100,00 UN .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado
02/09/2020
12:21:31

-
Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SUPREME ARTIGOS DE

PLASTICO LTDA, CNPJ/CPF: 23.036.879/0001-27, Melhor lance: R$
38,5900

Homologado
10/09/2020
08:19:43

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Item: 2
Descrição: GORRO HOSPITALAR
Descrição  Complementar:  GORRO  HOSPITALAR,  MATERIAL*  NÃO  TECIDO  SMS  100%  POLIPROPILENO,  MODELO
ELÁSTICONUCA,  COR*  SEM  COR,  GRAMATURA*  CERCA  DE  60  G/M2,  TAMANHO  ÚNICO,  TIPO  USO  DESCARTÁVEL,
CARACTERÍSITCAS ADICIONAIS 1 HIPOALERGÊNICA, ATÓXICA, INODORA, UNISSEX
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.100 Unidade de fornecimento: Embalagem 100,00 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 23,9300 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: FLEX HOSPITALAR LTDA , pelo melhor lance de R$ 11,1000 e a quantidade de 1.100 Embalagem
100,00 UN .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

COMPRASNET - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO http://comprasnet.gov.br/livre/pregao/termoHom.asp?prgCod=867507&t...
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Adjudicado 02/09/2020
12:21:32

- Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: FLEX HOSPITALAR
LTDA, CNPJ/CPF: 03.606.635/0001-25, Melhor lance: R$ 11,1000

Homologado 10/09/2020
08:19:52

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Item: 3
Descrição: PROTETOR FACIAL
Descrição Complementar:  PROTETOR FACIAL, MATERIAL POLICARBONATO, COR TRANSPARENTE, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS TIPO VISEIRA, C/ VISOR FIXO, TIPO FIXAÇÃO CARNERIA REGULÁVEL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 1.200 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 13,9600 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Homologado

Adjudicado para: INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PLASTICAS EIRELI , pelo melhor lance de R$ 5,8000
e a quantidade de 1.200 Unidade .

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Adjudicado
02/09/2020
12:21:34 -

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: INNOVARE INDUSTRIA E
COMERCIO DE PECAS PLASTICAS EIRELI, CNPJ/CPF:

33.656.835/0001-53, Melhor lance: R$ 5,8000

Homologado
10/09/2020
08:20:00

JOSE RICARDO
ARAUJO E SILVA

Item: 4
Descrição: LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO
Descrição  Complementar:  LUVA  PARA  PROCEDIMENTO  NÃO  CIRÚRGICO,  MATERIAL  LÁTEX,  TAMANHO  MÉDIO,
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 4.000 Unidade de fornecimento: Caixa 100,00 UN
Valor Máximo Aceitável: R$ 38,3100 Intervalo Mínimo entre Lances: -
Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento Data Nome Observações

Item cancelado
no julgamento

02/09/2020
11:19:13

-

Item cancelado no julgamento. Motivo: ITEM CANCELADO NA ACEITAÇÃO.
VALORES APRESENTADOS PELOS LICITANTES CONCORRENTES ACIMA DO

ESTIMADO PELA ADMINISTRAÇÃO. LICITANTES REGISTRARAM QUE O
VALOR ESTIMADO ESTAVA FORA DA REALIDADE DE MERCADO.

Homologado
10/09/2020
08:20:06

JOSE
RICARDO
ARAUJO E

SILVA

Fim do documento
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DESPACHO

Maceió, 10 de setembro de 2020.
Devolvo os autos à SLC, para cumprimento do

Despacho GSAD 0759520.
Em atenção ao Despacho SLC 0759619, esclareço

que o Cadastro de Reserva não condiciona a publicação do
resultado do certame, que vem expresso na Decisão nº 2190,
da Presidência (doc. 0759336).

No presente caso, está aberta convocação até
amanhã, dia 11. Esse fato não foi informado antes por
problemas no sistema comprasnet. Dada a natureza da
aquisição e a urgência das medidas necessárias à retomada
dos trabalhos presenciais, encaminhei o feito à SLC, para
publicar o resultado do Pregão, como dito, consubstanciado
na Decisão nº 2190. Obviamente, para a lavratura da ata de
registro de preços e providências decorrentes, necessário o
resultado da convocação do cadastro de reserva, mas essa
medida é posterior à publicação.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ RICARDO ARAÚJO E SILVA,
Secretário de Administração, em 10/09/2020, às 08:55, conforme art. 1º, III, "b", da
Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0759632 e o código CRC 0BE345E3.
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Despacho GSAD 0759632         SEI 0006379-52.2020.6.02.8000 / pg. 486



10/09/2020 Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício

https://incom.in.gov.br/recibo.do?idof=6022484 1/1

 Imprimir Recibo Página Principal

Presidência da República
Imprensa Nacional

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de matérias
com as seguintes características:

   Data de envio: 10/09/2020 17:09:49
   Origem do Ofício: Setor de Licitações e Contratos
   Operador: Denise Maria de Araújo
   Ofício: 6022484
   Data prevista de publicação: 11/09/2020
   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

12925200 Aviso de Homologacao Pregao Eletronico n 55-2020 - tres
empresas.rtf

cd7992e710ee704f
03b58971bda98cc3 7,00 R$

231,28

TOTAL DO OFICIO 7,00 R$
231,28

Comprovante envio  matéria publicação DOU. Aviso homologação (0760241)         SEI 0006379-52.2020.6.02.8000 / pg. 487



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 05302020091100136

136

Nº 175, sexta-feira, 11 de setembro de 2020ISSN 1677-7069Seção 3

partir de 11/09/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
23/09/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeira

(SIASGnet - 09/09/2020) 90027-00001-2020NE800014

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2020 - UASG 90027

Nº Processo: 0028257-62.2019. Objeto: Contratação de empresa para prestação do serviço
de renovação de suporte técnico e atualização oficial do fabricante do software IBM
Control Desk Concurrent User SW, por meio de subscrição, para um período de 12 (doze)
meses, para atender as necessidades da Justiça Federal da Primeira Região, de acordo com
condições e quantidades constantes dos Anexos do Edital.. Total de Itens Licitados: 1.
Edital: 11/09/2020 das 08h00 às 17h59. Endereço: Sau/sul - Quadra 1, Bloco C, Praça Dos
Tribunais Superiores, Asa Sul - BRASÍLIA/DF ou
www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/90027-5-00031-2020. Entrega das Propostas: a
partir de 11/09/2020 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas:
23/09/2020 às 14h00 no site www.comprasnet.gov.br.

ELIZETE FERREIRA COSTA
Pregoeira

(SIASGnet - 10/09/2020) 90027-00001-2020NE800014
DIRETORIA-GERAL DA SECRETARIA

EXTRATO DE TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA

Espécie: Termo de Execução Descentralizada n. 0001/2020, celebrado entre o Tribunal
Regional Federal da 1ª Região - TRF 1ª Região, CNPJ 03.658.507/0001-25 e o Conselho da
Justiça Federal - CJF, CNPJ 00.508.903/0001-88. Objeto: Descentralização de recursos do
CJF para o TRF 1ª Região, com o respectivo repasse financeiro, objetivando reembolsar o
TRF 1ª Região pelas despesas atinentes ao abastecimento da frota de veículos e dos grupos
geradores do CJF em postos do TRF 1ª Região. Fundamento Legal: Processo Administrativo
Eletrônico n. 0006701-04.2019.4.01.8000 - TRF, no art. 116 da Lei n. 8.666/1993, no inciso
IV do art. 12-A, do Decreto 6.170/2007. Data de assinatura: 31/07/2020. Vigência: 60
(sessenta) meses e terá início a partir da data de assinatura. Assinam o instrumento: Pelo
TRF 1ª Região, o Senhor Carlos Frederico Maia Bezerra, Diretor-Geral da Secretaria e pelo
CJF, a Juíza Federal Simone dos Santos Lemos Fernandes, Secretária-Geral.

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO Nº 142/2020

Comunicamos a suspensão da licitação supracitada, publicada no D.O.U em
09/09/2020 . Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Troféus, em acrílico cristal, para
Homenagem por Mérito Institucional deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, através
do Sistema de Registro de Preços.

FRANCISCO LUIS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 10/09/2020) 090028-00001-2020NE000298

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 73/2020

Processo nº TRF2-EOF-2020/0123. Objeto: Aquisição de insumos gráficos, papeis, insumos
para crachá, material de sinalização visual para gráfica da Justiça Federal da 2ª Região e
álbuns de fotos para inserção das fotografias institucionais de diversos eventos e
solenidades oficiais. O Senhor Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão em
epígrafe da seguinte maneira: a) Item 19 à empresa LABIPEL COMÉRCIO DE PAPÉIS E
SERVIÇOS LTDA.; b) Item 20 à empresa ELLEN MOALLEM & CIA. LTDA.; c) Itens 9, 13 e 14
à empresa BIGRAPHICS COMÉRCIO DE PRODUTOS GRÁFICOS LTDA.; d) Itens 24, 25, 26 e 27
à empresa ZIUL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.; e) Item 33 à
empresa CHEIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS SERVIÇOS IMPORTAÇÃO EIRELI; f) Item 1 à
empresa BAZAR E PAPELARIA MN LTDA.; g) Item 32 à empresa DMP COMÉRCIO E SERVIÇOS
TÉCNICOS EIRELI; h) Itens 2 e 7 à empresa PRISMA PAPELARIA EIRELI; i) Itens 28, 29, 30 e
31 à empresa SDK COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI; j) Item 21 à
empresa EDUARDO HENRIQUE EUZEBIO 06291137933. OBS.: Os itens 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11,
12, 15 e 18 foram cancelados tendo em vista que os valores ofertados ficaram acima dos
estimados; os itens 16, 17, 22 e 34 foram cancelados por inexistência de propostas e o
item 23 foi cancelado pois a única empresa que cotou está impedida, conforme ocorrência
18.

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 10/09/2020)

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 101/2020

Processo nº TRF2-EOF-2020/0161. Objeto: Aquisição de kits compostos por 1 (um) tapete
sanitizante e 1 (um) tapete seco de alta absorção para os prédios do Tribunal Regional
Federal da 2ª Região e da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, através do Sistema de
Registro de Preços, atuando o Tribunal Regional Federal (TRF 2ª Região) como Gerenciador
e a Seção Judiciária do Rio de Janeiro (SJRJ) como Participante. O Senhor Pregoeiro decidiu
ADJUDICAR o objeto do pregão em epígrafe à empresa LUCTOR SERVIÇOS DE
CONSERVAÇÃO MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA.

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 10/09/2020)

RESULTADO DE JULGAMENTO
PREGÃO Nº 127/2020

Processo nº TRF2-EOF-2020/0100. Objeto: Aquisição de cachepôs em aço inox, através do
Sistema de Registro de Preços. O Senhor Pregoeiro decidiu ADJUDICAR o objeto do pregão
em epígrafe à empresa INDÚSTRIA DE MÓVEIS MEIRELES LTDA.

FRANCISCO LUÍS DUARTE
Pregoeiro

(SIDEC - 10/09/2020)

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 Reis Friede, decidiu, no processo nº TRF 2 - EO F -
2018/00037, aplicar à empresa Nobre - Distribuidora de Veículos e Peças Ltda. a
penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, e de descredenciamento do
SICAF, pelo prazo de 01 (um) ano, com efeitos a partir de 02/07/2020, com fulcro no
subitem 8.3.4 do Contrato nº 042/2019.

MARIA LÚCIA PEDROSO DE LIMA RAPOSO
Diretora Geral

EXTRATO DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000616, emitida em 07/08/2020. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: MARCENARIA MUNDO DO PICA PAU COM. E INDÚSTRIA EIRELI. Objeto:
Fornecimento de materiais e ferramentas. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c
Decretos 10.024/19 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061003342576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 2.400,00
(dois mil e quatrocentos reais). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00246.10

EXTRATO DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000618, emitida em 07/08/2020. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: MARCENARIA MUNDO DO PICA PAU COM. E INDÚSTRIA EIRELI. Objeto:
Fornecimento de materiais e ferramentas. Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c
Decretos 10.024/19 e 7.892/13. Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho:
02061003342576013. Elemento de despesa: 339030. Valor total do empenho: R$ 2.360,00
(dois mil, trezentos e sessenta reais). Proc. nº TRF2-EOF-2019/00246.05

EXTRATO DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000666, emitida em 25/08/2020. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: KLM Com. Servs. e Manutenção EIRELI. Objeto: Aquisição de fita dupla face.
Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 10.024/19 e 7.892/13. Crédito
Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061003342576013. Elemento de despesa: 339030.
Valor total do empenho: R$ 900,00 (novecentos reais). Proc. nº TRF2-EOF-
2020/00144.01.

EXTRATO DE EMPENHO

Nota de empenho: 2020NE000664, emitida em 25/08/2020. Contratante: TRF- 2ªRG.
Contratada: Londrina Suprimentos Ltda. Objeto: Aquisição de chapas de poliestireno (Ata
38/2020). Modalidade de Licitação: Lei nº 10.520/02 c/c Decretos 10.024/19 e 7.892/13.
Crédito Orçamentário: Programa de Trabalho: 02061003342576013. Elemento de despesa:
339030. Valor total do empenho: R$ 7.371,00 (sete mil, trezentos e setenta e um reais).
Proc. nº TRF2-EOF-2019/00113.05

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO SEI Nº 0005135-97.2018.4.03.8000
O Pregoeiro designado pela Portaria nº 4576 de 12/08/2020, torna público que

o Diretor-Geral do Tribunal Regional Federal da 3ª Região homologou o procedimento
licitatório do Pregão Eletrônico nº 029/2019, Registro de Preços para fornecimento de
materiais e serviços de chaveiro, adjudicados os lotes/valores unitários à empresa A & Z
Distribuidora de Fechaduras Ltda, conforme segue: Lote 01/R$ 8,25; Lote 02/R$ 10,00; Lote
03/R$ 15,00; Lote 04/R$ 17,50; Lote 05/R$ 22,00; Lote 08/R$ 38,50; Lote 09/R$ 220,00;
Lote 10/R$ 80,00; Lote 11/R$ 66,00; Lote 12/R$ 27,50; Lote 14/R$ 88,00; Lote 16/R$ 80,00;
Lote 17/R$ 80,00; Lote 18/R$ 80,00; Lote 21/R$ 27,50; Lote 22/R$ 198,00; Lote 23/R$
176,00; Lote 24/R$ 38,50 e Lote 25/R$ 75,00. Os lotes 06, 07, 13, 15, 19, 20 e 26 restaram
fracassados.

São Paulo, 10 de setembro de 2020.
ROGER WILLIANS DORNELES DOS SANTOS

Pregoeiro

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO
DIRETORIA-GERAL

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
DIVISÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO PRIMEIRO ao Termo de Credenciamento nº 04/2018. CREDENCIANTE: TRF
4ª Região. CREDENCIADA: Associação Hospitalar Moinhos de Vento. OBJETO: Alteração da
Cláusula 3.1 do Termo de Credenciamento, cujo objeto é a prestação de serviços médico-
hospitalares. PA: 0002062-90.2018. ASSINATURA: Gaspar Paines Filho, Diretor-Geral, em
09.09.2020.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 55/2020

Processo Administrativo SEI n° 0006379-52.2020.6.02.8000.
O Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO,

Presidente do TRE/AL, homologou, em 09/09/2020, o resultado do Pregão
Eletrônico nº 55/2020, que tem por objeto o Registro de Preços para aquisição
de material de consumo - Equipamentos de proteção individual - EPIs,
conforme especificações descritas no Edital e seus anexos, convocando, para a
devida assinatura da Ata de Registro de Preços, as empresas: 1. SUPREME
ARTIGOS DE PLASTICO LTDA, CNPJ nº 23.036.879/0001-27, vencedora do item
1 (Máscara cirúrgica descartável), pelo valor global de R$ 347.310,00, sendo o
valor unitário R$ 38,59 para uma quantidade de 9.000 unidades; 2. FLEX
HOSPITALAR LTDA, CPNJ nº 03.606.635/0001-25, vencedora do item 2 (Gorro
descartável), pelo valor global de R$ 12.210,00, sendo o valor unitário R$ 11,10
para uma quantidade de 1.100 unidades; 3. INNOVARE INDUSTRIA E COMERCIO
DE PECAS PLASTICAS EIRELI, CNPJ nº 33.656.835/0001-53 vencedora do item 3
(Protetor facial), pelo valor global de R$ 6.960,00, sendo o valor unitário R$
5,80 para uma quantidade de 1.200 unidades, com arrimo no art. 4º, inciso
XXII da Lei n.º 10.520/2002 e no Decreto nº 10.024/2019.

Maceió-AL, 10 de setembro de 2020.
INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO

Chefe da Seção de Licitações e Contratos
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